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Resumo

O trabalho trata acerca da implementação, desafios, benefícios e melhores práticas de um
Escritório de Projetos (PMO) para o desenvolvimento de projetos de Smart Cities no Litoral
do Paraná,  indagando qual seria a melhor prática,  modelo e metologia de instituição e as
fontes de recurso, assim como a responsabilidade sobre a sua gestão. Reflete sobre de que
forma a tecnologia poderia melhorar a qualidade de vida da população e, por conseguinte
como os projetos do PMO poderiam contribuir com a governança sustentável das cidades, a
partir dos diagnósticos, dificuldades e possibilidades de cada município e da articulação dos
stakeholders envolvidos no processo. Em seguida, trata do conceito e dos modelos de Smart
Cities e a perspectiva de sua implementação, por intermédio do Escritório de Projetos, no
Litoral do Paraná, com articulação entre negócios e governança ambiental inteligente.

Palavras Chave: Smart Cities; PMO; Planejamento Estratégico; Sustentabilidade. 

   



Abstract

This paper treats about the implementation, challenges, benefits and best practices of a Project
Management  Office  (PMO)  aimed  at  developing  Smart  Cities  Projects  at  the  Coastal
Watershed of  Paraná State,  inquiring about  which would be the best  practice,  model  and
methodology of constituting and the resources, as well as the responsibility over the project
managemt.  It  reflects  upon  how  technology  could  help  improving  life  quality  of  the
population  and,  as  a  consequence,  how  the  PMO  projects  could  contribute  with  the
sustainable governance of the cities, based on the diagnosis, difficulties and possibilities of
each city and the  stakeholders´  involvement  in  the process.  Furthermore,  it  discusses  the
concept and models of Smart Cities and the perspective of its implementation, through the
PMO,  at  Paraná  State  Coastland,  connecting  business  and  environmental  intelligent
environment governance.

Key Words: Smarties Cities; PMO; Strategic Planning; Sustainability.
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1. INTRODUÇÃO

“A complexidade  é  uma  palavra-problema  e  não  uma  palavra-solução.”  (Edgar
Morin, 2011)

Fustel de Coulanges, em sua obra, A Cidade Antiga, reflete sobre a formação da cida-

de, espaço no qual “várias famílias formaram a fratria, várias fratrias formaram a tribo, várias

tribos formaram a cidade. Família, fraturai, tribo, cidade, são, portanto, sociedades exatamen-

te semelhantes entre si, nascidas uma da outra, uma série de federações.”1

A cidade, por sua vez, não era um ajuntamento de indivíduos, mas sim uma “confede-

ração de vários grupos, constituídos antes dela, e que ela deixa subsistir,”2 de forma que res-

peitava a independência religiosa e civil das tribos, cúrias e famílias, bem como seus negócios

particulares. Assim, cada ateniense fazia parte, ao mesmo tempo, de quatro sociedades distin-

tas: família, fratria, tribo e cidade.

Em Ática, centenas de pequenas sociedades viviam em territórios isolados, sem laço

político ou religioso e guerreando entre si. No entanto, as  necessidades e os sentimentos as

aproximaram, e, com o tempo, as centenas foram reduzidas a doze confederações, cada qual

com seu deus protetor, altar, fogo sagrado e chefe, como Cécrops, que reinou em Atenas. No

rochedo dos Cecrópidas, onde se desenvolveu o culto da deusa Atena, a cidade que adotou o

seu nome, tornou-se suprema sobre as demais e governada pelo herdeiro dos Cecrópidas, Te-

seu, que reuniu as doze tribos em uma cidade, adotou o culto comum a deusa Atenas Polias e

o pritaneu de Atenas como centro religioso da Ática.

Em síntese, a cidade era uma confederação de grupos constituídos antes dela e a soci-

edade se desenvolvera paralelamente à religião. Coulanges percebeu:

“a excessiva dificuldade que havia nas populações primitivas para fundarem socie-
dades regulares. Não é fácil estabelecer um vínculo social entre criaturas humanas
tão diversas, tão livres, tão inconstantes. Para dar-lhes regras comuns, para instituir
decretos, e fazer aceitar a obediência, para fazer ceder a paixão à razão, e a razão in-
dividual à razão pública, é necessário certamente algo mais forte que a força materi-
al, algo mais respeitável que o interesse, mais seguro que uma teoria filosófica, mais
imutável que uma convenção; algo que esteja igualmente no fundo de todos os cora-

1 COULANGES, Numa-Denys  Fustel  de.  A Cidade Antiga.  Tradução:  Frederico  Ozonam Pessoa  de  Barros
(2006).  São  Paulo:  Editora  das  Américas  S.A,  1961,  p.  195.  Disponível  em:
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/cidadeantiga.pdf. Acesso em: 01.11.2016.

2 Idem. Ibidem.

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/cidadeantiga.pdf


ções, algo que se imponha aos mesmos. Isso é a crença. Não há nada mais poderoso
sobre a alma”3 

Ele conclui que “a ideia religiosa foi, entre os antigos, o sopro inspirador e organiza-

dor da sociedade.”4

Após séculos, a cidade experimentou a liberdade iluminista e, depois, o paradigma

pós-moderno. A civilização trouxe o domínio sobre a natureza, consequência da revolução ci-

entífica e tecnológica e conferiu ao homem os instrumentos de sua própria destruição. O senti-

mento de potencial extermínio gerou inquietação e ansiedade, o mal-estar moderno.5 A inqui-

etação moderna permeou a controversa pós-modernidade.6

Pós-modernas são as grandes cidades e suas profundas assimetrias. Estas, contudo, não

são privilégios de megalópoles; em municípios menores, poluição atmosférica e hídrica, de-

gradação de áreas verdes, ausência de saneamento básico, contaminação do solo, morte de

fauna e moradia precária são desafios abissais.

A Constituição Federal de 1988 declarou direitos, já previstos em tratados internacio-

nais, direitos que exigem recursos e cuja implementação depende de políticas políticas, execu-

tadas através de planos e programas de governo.

Os direitos possuem deveres correspectivos de transformar a receita pública, oriunda

de tributos, em ações efetivas. O desafio da gestão pública é atender as necessidades social-

mente sentidas da população e respeitar a responsabilidade fiscal, ou seja, maximizar o orça-

mento e traduzi-lo em políticas, planos e programas, que culminem em resultados reais para a

comunidade.

Diante deste quadro conflituoso, algumas cidades iniciaram a implementação de proje-

tos de tecnologia com o objetivo de conectar melhor os espaços e as pessoas e revitalizar anti-

gas áreas abandonadas. Buscaram utilizar o planejamento inteligente para melhor gerir a cida-

de. Portos foram modernizados, a partir de conceitos como Green Port7 e Ecoport8.

3 Idem. Ibidem.

4  Idem. Ibidem.

5 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. In:  Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição
standard brasileira, v. XXI. Trad. Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 87 p. 143-147.

6 “A pós modernidade aparece ora como um momento que sucede à modernidade, ora como um momento que se
contrapõe  a  ela,  ora  como  um  evento  que,  como  tal,  rompe  com  ela  e  seu  quadro  referencial,  o  que
evidentemente  implica  significados  distintos.”  (TASCHNER,  Gisela  B.  A pós-modernidade  e  a  sociologia.
Revista USP, São Paulo, mar./maio 1999, p.  6). 



A modernização pode ocorrer a partir da organização de uma série de projetos, proce-

dentes do acervo governamental ou de demandas diretas da sociedade civil através do controle

social, em uma tentativa de equilibrar e fiscalizar a atuação do Estado.

Assim, a partir do conhecimento, do planejamento, da execução e da fiscalização dos

projetos, os resultados da Administração Pública seriam mais efetivos e transparentes.

Diante deste espectro,  a proposta deste trabalho é a implementação de um Escritório

de Projetos – Project Management Office – PMO, para gestão de projetos de Cidades Inteli-

gentes – Smart Cities, no Litoral do Paraná, a partir do aprofundamento da interlocução entre

os diversos stakeholders envolvidos, em uma região, em contínuo conflito na relação desigual

Porto-Cidade. O escritório, portanto, poderia catalisar diversos projetos, especialmente aque-

les focados em inovação tecnológica, a partir de uma plataforma interativa, com maior cone-

xão entre as pessoas e o seu espaço.

1.1. Problema

É  possível  a  implementação  de  um  Escritório  de  Projetos  –  PMO,  para  o

desenvolvimento de projetos de Smart Cities, no Litoral do Paraná?

1.2. Objetivo(s)

O objetivo do trabalho é verificar a possibilidade de implementação de um PMO para

o desenvolvimento de projetos de Smart Cities no Litoral do Paraná, a partir do conhecimento

das  boas  práticas  para  a  estruturação  de  um Escritório  de  Projetos,  segundo o  PMBOK,

identificando-se  os  modelos,  àqueles  implementados  por  instituições  públicas,  Governo

Federal, Governo dos Estados e Ministério Público, bem como estudar a concepção de Smart

7 O Porto de Long Beach, na California se considera um “Green Port”, comprometido em melhorar o meio
ambiente,  através  de programas de proteção ambiental,  há 20 anos. A “Green Port Policy”,  que o Conselho
adotou em Janeiro de 2005, serve como guia para tomada de decisão e estabeleceu um quadro de operações
portuárias  comprometidas com o meio ambiente,  a  partir  de cinco princípios:  proteção  da comunidade,  dos
impactos danosos das operações portuárias; distinção do porto como líder em administração (stewardship) e
conformidade  (compliance);  promoção  de  sustentabilidade  sustainability;  emprego  da  melhor  tecnologia
disponível para evitar ou reduzir os impactos ambientais e engajamento e educação da comunidade. Port of Long
Beach - Green Port Policy. Disponível em: http://www.polb.com/environment/green_port_policy.asp. Acesso em:
15.12.16.
8 A “EcoPorts” é uma rede através da qual opera a ESPO (European Sea Ports Organization) que oferece a opor-
tunidade aos portos membros de acessar  e usar as versões  atualizadas do “EcoPorts tools”,  “Self Diagnosis
Method (SDM) ” and “The Port Environmental Review System (PERS)”. EcoPorts Network. Disponível em:
http://www.ecoports.com/. Acesso em: 15.12.2016.



Cities e  exemplos  respectivos.  Visa  ainda  identificar  os  desafios  e  benefícios  da

implementação do PMO e propõe a estruturação de um PMO para análise,  planejamento,

execução e monitoramento de projetos de Smart Cities.

1.3. Delimitação do Tema

O tema  delimita-se  à  discussão  acerca  da  estrutura  de  um Escritório  de  Projetos

(PMO) com o objetivo de gerenciar projetos inovadores de tecnologia de cidades inteligentes

(Smart Cities) a partir  da articulação entre Poder Público e sociedade civil e não trata de

escritórios de projetos especificamente de governos ou empresas privadas. 

1.4. Justificativa/Relevância

Reflete-se, no presente trabalho, sobre a possibilidade de se desenvolver projetos e

programas de Smart Cities (cidades sustentáveis e inteligentes), no litoral do Paraná, a partir

da implantação de um Escritório de Projetos (PMO). Isso significa a necessidade do Poder

Público, em articulação com a iniciativa privada, se profissionalizar, no sentido de capacitar a

equipe,  melhorar  a  metodologia  e  as  técnicas  de  trabalho,  planejamento,  fiscalização  e

orientação dos  cidadãos,  administrados  e  jurisdicionados,  pessoas  físicas  e  jurídicas,  para

permitir  procedimentos  administrativos  e  processos  judiciais  eficazes,  impessoais  e

transparentes, em respeito aos princípios da eficiência, prevenção, precaução e proibição de

retrocesso ou não regressão9.

No cerne deste princípio, reside um dever de não regressão imposto ao Poder Público,

traduzido,  inclusive,  na fórmula  positiva,  como um  princípio  de progressão.  Além disso,

deve-se  considerar  que  os  problemas  ambientais  e  urbanos,  decorrentes  da  ausência  de

adequado  gerenciamento  dos  órgãos  públicos  não  obedecem  a  limites  geográficos  e,

frequentemente,  possuem  impactos  regionais,  o  que  enseja  uma  ação  integrada,

interdisciplinar e racional da metodologia e dos instrumentos disponíveis, com vistas a uma

atuação mais efetiva do Poder Público, com o devido controle da sociedade civil.

Considerando os graves problemas de gestão que imperam nos governos municipais,

para  não  mencionar  a  própria  corrupção,  e  a  ausência  de  boa  governança  (audiências
9 PRIEUR, Michel. O Princípio da Proibição do Retrocesso Ambiental. In: Princípio da Proibição do Retrocesso
Ambiental. Senado Federal.  Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Brasília.  DF,  p.  11/54.  Disponível  em:  http://www.mp.ma.gov.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de
%20Retrocesso.pdf. Acesso em: 17.05.2014.

http://www.mp.ma.gov.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf
http://www.mp.ma.gov.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf


públicas,  controle  social  e  transparência),  a  implementação  de  um escritório  de  projetos

regional  interinstitucional  pode  contribuir  com  a  coordenação  e  o  acompanhamento  de

projetos,  especificamente  que  tenham  como  escopo  o  desenvolvimento  de  cidades

sustentáveis  no  litoral  do  Paraná,  que  se  estende  desde  a  Vila  do  Ararapira  ao  norte

(25º12’44’’ S - 48º01’15’’ W Gr) até a barra do Saí-Guaçu, ao sul (25º58’38’’ S -48º35’26’’ W

Gr),  que  abrange uma área de drenagem de 5.766 km2 e  compreende a  Serra  do Mar,  a

Planície Costeira e as Baías de Paranaguá e Guaratuba, com rios percorrendo a área serrana e

desembocando na planície costeira,10 um cenário de beleza ímpar.

O Escritório  de  Projetos  (EP)  ou  PMO (Project  Management  Office)  é  uma área

organizacional que possui como responsabilidade o gerenciamento centralizado e coordenado

dos projetos institucionais sob seu domínio, podendo gerenciar diretamente, fornecer suporte

ou mobilizar recursos ao gerenciamento de projetos. A forma, função e estrutura do escritório

depende do funcionamento e das necessidades de cada instituição.

Em síntese, o escritório tem como atribuições: (i) Custo: o gerenciamento de recursos

financeiros,  físicos  e humanos compartilhados entre  todos os  projetos,  administrados pelo

escritório;  (ii) Qualidade: a  identificação, desenvolvimento, estruturação e mapeamento de

metodologia,  melhores  práticas,  métricas,  padrões  uniformes,  processos  e  riscos  de

gerenciamento  de  projetos;  (iii)  Recursos  Humanos: a  capacitação,  orientação  técnica,

supervisão  e  treinamento  da  equipe;  (iv) Tempo:  o  monitoramento  e  a  auditoria  de

cronograma,  custo,  escopo,  orçamento,  prazos,  progresso,  riscos  e  sucesso  dos  projetos

(indicadores  de  desempenho); (v) Integração:  a  integração  com  as  demais  áreas  da

organização; (vi) Comunicação:  a  centralização  das  informações  e  coordenação  da

comunicação do desenvolvimento dos projetos e (vii) Escopo: o alinhamento dos projetos ao

planejamento estratégico da instituição.

O escritório pode auxiliar no sentido de: (i) elaborar um Plano Regional de Ação da

respectiva  Bacia  Hidrográfica,  alinhado  aos  objetivos  de  desenvolvimento  sustentáveis  e

relacionado ao diagnóstico dos principais  problemas da região;  (ii) identificar  os  projetos

tecnológicos  que  podem  ser  desenvolvidos  de  forma  regional,  a  partir  de  uma  atuação

integrada  e  intercâmbio  com  os  órgãos  públicos,  universidades  e  entidades  não

10 LANDUCCI, Monaliza e LUDWIG, Thelma A. Veiga. Diatomáceas de rios da bacia hidrográfica Litorânea,

PR,  Brasil:  Coscinodiscophyceae  e  Fragilariophyceae.  Aceito  em  08/10/2004.  Disponível  em:

http://www.scielo.br/pdf/abb/v19n2/26230.pdf.  Acesso  em:  01.06.2014.  Versão  eletrônica  do  artigo  em

www.scielo.br/abb.

http://www.scielo.br/pdf/abb/v19n2/26230.pdf


governamentais; (iii) propor a elaboração de convênios e/ou termos de acordo de cooperação

técnica com entidades e instituições públicas ou privadas, visando à obtenção de subsídios

técnicos  para  a  implementação  dos  projetos;  (iv) promover  reuniões  periódicas,  oficinas,

workshops e audiências públicas; (v) promover a integração da sociedade local no processo de

construção das smart cities;  (vi) manter registro e controle sobre os documentos e atividades

realizadas; (vii) desenvolver um sistema de informações regionais no PMO; (viii) apresentar

os  relatórios  das  atividades  desenvolvidas  em fóruns  nacionais  e  internacionais  de smart

cities,  como a  Conferência Internacional  de Cidades Inovadoras (CICI);  (ix)  proceder ao

mapeamento dos projetos, respectivos resultados e a sua efetividade;  (x)  realizar a análise

crítica do  diagnóstico  e  dos  projetos,  com  apoio  interdisciplinar  de  profissionais,

possibilitando  o  intercâmbio  de  conhecimentos  no  seio  da  própria  bacia  litorânea  e  a

construção de modelos de atuação conjunta.

1.5. Metodologia

A  metodologia  basear-se-á  em  pesquisa  bibliográfica  sobre  boas  práticas,  na

implementação de um PMO, segundo o PMBOK; a análise da implementação de PMO em

instituições públicas e seus modelos; a análise do conceito de Smart Cities e de projetos para

sua implementação que poderiam ser desenvolvidos nos Municípios do Litoral  do Paraná.

Consigne-se a dificuldade em encontrar na Biblioteca da FGV/ISAE e em livrarias, na Cidade

de Curitiba, de bibliografia acerca dos temas: Escritórios de Projetos e Smart Cities.

1.6. Forma de Desenvolvimento do Trabalho

O trabalho será desenvolvido a  partir  do planejamento  do projeto  apresentado,  na

Disciplina Metodologia de Pesquisa, com ênfase à aderência ao gerenciamento de projetos e à

metodologia  científica.  Na  sequência,  procederá  à  realização  de  pesquisa  bibliográfica,

revisão do referencial  teórico e redação final.  Por fim, serão redigias as conclusões,  com

revisão e formatação.



2. DESENVOLVIMENTO

“Pedimos  legitimamente  ao  pensamento  que  dissipe  as  brumas  e  as  trevas,  que
ponha  ordem  e  clareza  no  real,  que  revele  as  leis  que  o  governam.  A palavra
complexidade  só  pode  exprimir  nosso  incômodo,  nossa  confusão,  nossa
incapacidade  para  definir  de  modo  simples,  para  nomear  de  modo  claro,  para
ordenar nossas ideias.” (Edgar Morin, 2011)

2.1. Escritório de Projetos (Project Management Office – PMO)

A estruturação de um Escritório de Projetos nas organizações é uma das formas de

aumentar  a  maturidade  em  gerência  de  projetos,  a  partir  da  canalização  de  recursos

financeiros e humanos, suporte metodológico e organização de esforços e resultados. O PMI

define o Escritório de Projetos como sendo:

“(…) uma unidade organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de
projetos sob seu domínio. Um PMO também pode ser chamado de 'escritório de
gerenciamento de programas', 'escritório de gerenciamento de projetos' ou 'escritório
de programas'. Um PMO supervisiona o gerenciamento de projetos, programas ou
uma combinação dos dois.”11

O PMO é o setor da organização que provê um ponto focal para a gestão de projetos,

em diferentes formas:

“Os diversos modelos de escritório de projetos existentes, bem como sua aplicação,
são modelados pela necessidade e capacidade da empresa na gestão de seus projetos.
Particularmente, na integração e no efeito que a estaria, a estrutura, os processos e os
projetos têm entre si.”12 

-

O Escritório de Projetos pode ser constituído pela própria equipe da empresa ou por

consultoria externa, assim como funcionar na própria instituição ou em escritório autônomo,

responsável por gerenciar projetos, programas e portfólios de diversas instituições.

Incentivado  pela  globalização  e  dispersão  geográfica  de  talentos  e  serviços,  surge

também o VPO (Virtual  Project  Office),  em que os  projetos não se localizam no mesmo

espaço que o gerenciamento do portfólio e a disponibilidade do time se relaciona com as

necessidades pontuais  da empresa.  O escritório,  assim,  organiza os  times virtuais  e  reduz

custos.  Neste  contexto,  a  tecnologia é  uma  importante  ferramenta,  com  a  utilização  de

11 BARCAUI, André (Org.). PMO.  Escritório de Projetos, Programas e Portfólio na Prática. Rio de Janeiro:
Brasport, 2012, p. 11. 
12 Idem. Ibidem, p. 10. 



intranets,  gerência  eletrônica  de  documentos  (GED),  groupware,  teleconferências,

videoconferências, e-mails, rede sociais, etc.13

Diversas funções importantes são atribuídas ao PMO, como: (i) suporte e otimização

do  portfólio  de  projetos;  (ii) treinamento,  consultoria  e  gerenciamento  de  recursos;  (iii)

implementação e manutenção metodológica;  (iv)  padronização de processos;  (v)  suporte a

ferramentas e (vi) estabelecimento de políticas e interfaces funcionais, conforme ilustrado na

tabela abaixo:14 

Métodos  e
Procedimentos

Gerência  de
Infraestrutura

Gerência  de
Recursos

Gerência Técnica Integração  com  o
Negócio

Processos do ciclo e
da vida da empresa

Estrutura  e
organização

Contratação Coaching Políticas

Metodologias Sistemas Treinamento Auditoria Gerência  de
Portfólio

Comunicação  e
reporte

Análises Desenvolvimento  de
carreira

Suporte Interfaces funcionais

Gerência  e
Stakeholders

Métricas e padrões Avaliação  de
performance

Biblioteca  de
arquivos

Gerências de clientes

Gerência  de
mudanças

Equipamentos  e
facilidades

Contratação  de
terceiros parceiros

Competência técnica Melhoria contínua

Tabela 1. Mapa de Funções do PMO. Fonte: BARCAUI, André (2012, p. 21).

O Escritório de Projetos, ao conectar o planejamento estratégico com a atuação tático

operacional,  apresenta  diversos  aspectos  vantajosos para  o  negócio  da  empresa,  como  a

melhoria da performance do portfólio de projetos, o desenvolvimento e aprimoramento da

metodologia,  o  aumento  da  lucratividade,  o  maior  respeito  ao  escopo  (especificações),

cronograma  e  orçamento,  a  melhor  satisfação  da  equipe  e  dos  clientes,  a  mais  efetiva

organização e controle das informações, auditoria dos projetos, treinamento e capacitação dos

recursos humanos, padronização das operações, melhor comunicação, decisões corporativas e

priorização  de  projetos,  ou  seja,  benefícios relacionados  à  infraestrutura,  conhecimento,

técnicas e ferramentas de gerência de projetos, que podem ser utilizados como padronização

na gestão de projetos.15

13 Idem. Ibidem, p. 15-16. 
14 Idem. Ibidem, p. 21. 
15 Idem. Ibidem, p. 23. 



No entanto, previamente à instalação de um escritório de projetos, precisa-se avaliar

sua identidade, real escopo, objetivos, expectativas, indicadores chaves de performance (KPI),

resultados  esperados,  custos,  a  autoridade  do  responsável,  o  papel  da  equipe  e  suas

responsabilidades, bem como a maturidade em gestão de projetos e a relação com a cultura

organizacional da instituição, que medirá o tempo e a forma de sua implementação.16

Portanto,  importante  analisar  os  diversos  fatores  a  serem  ponderados  por  uma

instituição para a constituição de um escritório de projetos. Dentre eles, destacam-se:  (i) as

necessidades da organização;  (ii)  o porte da organização;  (iii) os objetivos da organização e

dos clientes; (iv) a cultura da organização e como reage ao escritório; (v) preconceitos sobre a

operação do escritório;  (vi) a experiência da organização no registro de boas práticas e sua

maturidade em gestão de projetos, programas e portfólio; (vii) a capacidade de estabelecer e

operar o escritório; (viii) o alinhamento entre o escritório e a estrutura da organização; (ix) o

papel do escritório na organização;  (x)  o que se pretende com o escritório e  (xi) como o

escritório operará.17

Um fator crucial para a implementação e o sucesso do escritório de projetos é o seu

alinhamento com a estrutura, a  cultura e os processos operacionais da organização e o seu

tratamento como “centro de custo” ou “centro de lucro”. Além disso, uma das formas de se

diagnosticar a necessidade,  os custos e a metodologia de constituição de um escritório de

projetos é desenvolver um caso de negócio (business case).

Neste mister, algumas questões devem ser consideradas: (i) relacionamento de reporte

(presidência,  comitê  executivo,  executivo ou departamento funcional);  (ii)  posicionamento

organizacional (organograma da organização, grupo isolado ou funcional);  (iii) projetos sob

sua  responsabilidade  (todos  ou  de  um grupo  funcional);  (iv) controle  sobre  os  recursos

(conduzir ou supervisionar os projetos);  (v) temporalidade ou permanência e (vi) tamanho e

orçamento disponíveis.18

O mais importante, contudo, é comprovar a cadeia de valor criada pela instituição do

escritório, ainda que seja, inicialmente, mais fácil comprová-la conceitualmente (qualitativa)

16 Algumas empresas se destacaram pela excelência em gerência de projetos, como a Hewlett-Packard, Ericsson,
3M, General Eletric, Motorola, pois se preocuparam em definir e divulgar, dentro da instituição, uma  missão
bem  clara  para  o  seu  escritório  de  projetos,  relacionada  ao  crescimento,  rentabilidade,  melhoria  contínua,
satisfação do cliente e desenvolvimento dos recursos humanos. (BARCAUI, André (Org.). PMO. Escritório de
Projetos, Programas e Portfólio na Prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2012, p. 26-27). 
17 Idem. Ibidem, p. 35. 
18 Idem. Ibidem, p. 40. 



do que quantitativamente. Neste sentido, o valor agregado se refere ao somatório do controle,

suporte, melhoria e alinhamento estratégico dos projetos da organização, que, por sua vez,

devem atender às necessidades ou à solução de problemas.

Portanto,  deve-se  definir  e  comunicar  a  capacidade  de  resposta do  escritório  de

projetos  às  demandas  institucionais,  sobretudo  no  que  tange  às  lições  apreendidas,  à

padronização da atuação e à priorização de projetos. Assim, o mapeamento dos processos e o

desenvolvimento  de  fluxogramas  e  modelos  de  trabalho  são  essenciais,  bem  como  a

transparência dos critérios de priorização de projetos.

2.1.1. Criação do PMO

Neste contexto, existem diversos métodos para justificar a criação de um Escritório de

Projetos:  (i) benchmarking;  (ii) determinação  de  vulnerabilidades;  (iii) análise  custo-

benefício.19

A primeira metodologia,  benchmarking, refere-se a um processo de conhecimento e

comparação de processos de trabalho e funções, com vistas à aferição e implementação das

melhores práticas, desenvolvida em quatro fases: planejamento, coleta de dados, análise de

dados e ação. Desta forma, elenca-se e pontua-se os benefícios do modelo para a organização,

utilizando-se  métricas  específicas  (pontos  ou  porcentagens),  como:  (i)  alinhamento  aos

objetivos estratégicos de negócio (escala de 1 a 10),  (ii) desempenho do cronograma (data

planejada e data real),  (iii) desempenho de custo (custo real e planejado),(iv)  satisfação do

cliente  (percentual  de clientes  satisfeitos),  (v)  satisfação da  equipe  do projeto  (percentual

satisfeito), (vi) desempenho de margem de lucro (margem bruta real e planejada), (vii) tempo

de ciclo de vida dos projetos, (viii) número de riscos médios e altos.20

A segunda  metodologia,  de  determinação  de  vulnerabilidades,  visa  demonstrar  as

melhorias que podem ser trazidas pelo escritório para sanar pontos de sofrimento e problemas

graves que acometem a organização, a partir da utilização de questionários21, entrevistas e

workshops para obter, das partes interessadas e tomadores de decisão, as questões e problemas

críticos, que devem ser analisados, categorizados e organizados para justificar a criação do
19 Idem. Ibidem, p. 43-56. 
20 Idem. Ibidem, p. 44. 
21 Exemplos de questões: “Nossas equipes de projetos ou o PMO atual estão fazendo as coisas certas? Qual a
percepção dos clientes? É favorável? Por quê? Nós temos as pessoas e competências certas com o nível correto
de senioridade e autoridade para atingir  os  resultados desejados?  O que deveríamos parar  de fazer?  O que
deveríamos começar a fazer? (BARCAUI, André (Org.). PMO. Escritório de Projetos, Programas e Portfólio na
Prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2012, p. 48). 



Escritório de Projetos. Cita-se alguns exemplos de 'ponto de sofrimento': metodologias que

não são utilizáveis ou não tem dono; variações no desempenho; falta de escalabilidade dos

tipos de projetos; reinvenção da roda; lições apreendidas que são aplicadas.22

Por fim, a terceira metodologia concerne à análise de  custo e benefício,  ou seja, o

sucesso é traduzido em função do benefício monetário e da melhoria da qualidade de trabalho

trazidos pela implantação do escritório. Os custos se referem aos gastos, despesas e outras

formas  de  endividamento,  relativos  à  constituição  e  à  operacionalização  do  escritório,

relacionados  à  aquisição,  locação  ou  disponibilização  de  espaço  físico;  aquisição  de

mobiliário,  licenças  de  software,  contratação  de  equipe,  suprimentos.  Os  benefícios  são

receitas, faturamento, dividendo, lucro ou o que beneficie o empreendimento. Nesta análise,

são seguidas as seguintes etapas: (i)  avaliação das alternativas para aplicação do capital; (ii)

capacidade do escritório, restrições da organização, restrições financeiras e tecnológicas; (iii)

tecnologia e  ferramentas;  (iv)  local  de implantação e  posicionamento na organização;  (v)

análise quantitativa; (vi) análise de elementos não quantitativos (fatores intangíveis).23

Em  síntese,  justifica-se  a  criação  de  um  Escritório  de  Projetos  pelos  seguintes

argumentos:24 (i) estabelecimento  de  uma  cultura  organizacional mais  propícia  ao

desenvolvimento de projetos; (ii) aumento da taxa de sucesso dos projetos, em razão do maior

controle  sobre requisitos,  prazos,  custo,  recursos  e  qualidade;  (iii)  enfoque estratégico no

desenvolvimento dos projetos, alinhando-os com as metas corporativas;  (iv) garantia de que

os  resultados  dos  projetos  sejam  medidos,  gerenciados,  monitorados  e  refinados;  (v)

atingimento de estratégias e requisitos de desempenho através de projetos e programas;  (vi)

resolução de conflitos e negociação de soluções, por ter visão mais abrangente da situação;

(vii) estabelecimento de métricas e critérios de auditoria;  (viii) visão global, auxiliando no

entendimento do portfólio da organização;  (ix)  disponibilização de informações confiáveis

sobre os projetos, para a tomada de decisões da alta administração; (x) apoio à decisão para

garantir que os projetos e programas corretos sejam executados; (xi) melhoria do processo de

decisão,  incrementando  a  transparência  e  a  visibilidade  do  andamento  dos  projetos;  (xii)

proteção da  reputação  e  melhoria  da  confiança  dos  membros  das  equipes;  (xiii) controle

comum e procedimentos de reporte, como fonte única de relatórios para focar as decisões e

intervenções  gerenciais;  (xiv) redução  das  ameaças  e  aumento  das  oportunidades;  (xv)

viabilização de economias de escala; (xvi) controle de prioridade de projetos e recursos; (xvii)

22 Idem. Ibidem, p. 48-49. 
23 Idem. Ibidem, p. 51. 
24 Idem. Ibidem, p. 52-54. 



fornecimento de auditoria independente; (xviii) garantia de consistência na abordagem; (xix)

estabelecimento de propriedade e responsabilidade;  (xx) acompanhamento da qualidade do

trabalho  e  do  produto;  (xxi)  redução  do  risco  de  falhas;  (xxii) maior  consistência  dos

resultados;  (xxiii)  promoção  de  repetitividade  e  reusabilidade;  (xxiv) aumento  da

disponibilidade de competência organizacional para desenvolver projetos; (xxv) fornecimento

de padrões e processos, com disponibilização de metodologia atualizada e de fácil utilização;

(xxvi) uniformização de  ferramentas,  formulários,  técnicas  e  termos  de  gerenciamento  de

projetos;  (xxvii) plataforma  para  melhoria;  (xxviii) garantia  de  treinamento,  coaching e

mentoring, consistentes, para desenvolver equipes capazes de entregar projetos e programas

de qualidade; (xxix) possibilidade de aprendizado a partir da experiência;  (xxx) manutenção

de base de conhecimento em gerenciamento de projetos; (xxxi) existência de uma “casa” para

os gerentes de projetos; (xxxii) obtenção de maior eficiência no desenvolvimento de projetos;

(xxxiii) comunicação  mais  eficaz  entre  os  projetos,  departamentos  e  níveis  hierárquicos;

(xxxiv) fornecimento de informação qualificada para tomada de decisão; (xxxv) viabilização

do desenvolvimento de estimativas mais confiáveis; (xxxvi) redução do stress, do trabalho em

horas  extras  e  da  realocação  de  recursos,  para  completar  os  projetos  no  prazo;  (xxxvii)

aumento da satisfação dos clientes do projeto.

Dentre as justificativas supra elencadas, destaca-se o alinhamento entre a atuação do

Escritório de Projetos e a  estratégia da organização. O pensamento estratégico concerne à

“concepção e à identificação do problema e suas alternativas de solução.”25 Neste sentido, os

projetos, os produtos e a própria empresa possuem ciclo de vida.

No  caso  dos  projetos,  estes  perpassam  por  cinco  fases:  iniciação,  planejamento,

execução, monitoramento e controle, e encerramento. No entanto, o início e a implementação

de projetos depende do objetivo da organização, que, no caso das empresas é a “sobrevivência

a  longo  prazo”,  que  depende  de  uma  série  de  decisões  e  medidas,  denominadas  gestão

estratégica, traçadas a partir do Plano de Negócio do empreendimento, cuja concepção deve

considerar alguns indicadores, como na tabela abaixo:26

25 Idem. Ibidem, p. 67. 
26 Idem. Ibidem, p. 63. 



Indicador Descrição

Faturamento Receita Bruta da Organização no Exercício

Lucro Resultado

Participação no Mercado Market Share

Linha de Produtos Extensão da Linha de Produtos Oferecidos

Posicionamento da Linha Participação de Cada Produto no Portfólio

Abrangência Geográfica Locais Onde a Empresa Atua

Endividamento Principais Índices: participação de capital de terceiros,
composição  de  endividamento,  imobilização  do
patrimônio líquido

Colaboradores Quantidade de Mão de Obra Direta

Índice de Reclamação Quantidade  de  Reclamações  dos  Clientes  em  Dado
Período

Satisfação dos Clientes Medida de Satisfação dos Clientes Atuais e Potenciais

Brand Recall/Brand Awareness Mede a Lembrança da Marca pelos Consumidores

Obsolência das Instalações Idade,  Estado  Atual  das  Instalações  e  Ativos  Fixos
(Bens de Capital) do Núcleo Operacional

Satisfação dos Colaboradores Resultado da Pesquisa Interna de Satisfação do RH

Tecnologia de Produção Grau  de  Inovação  Utilizado  na  Linha  de  Produção,
Comparado com o Restante da Indústria

Rede de Distribuição Porte,  Abrangência  e  Parcerias  nas  Redes  de
Distribuição

Parcerias Acordos  de  Parcerias,  Joint-Ventures,  Acordos  de
Cooperação em Vigor

Tabela 2. Alguns dos Indicadores de uma Empresa. Fonte: BARCAUI, André (2012, p. 63).

 

O Plano Estratégico é semelhante a uma “Carta de Intenções”, que pontua a direção

para  a  qual  será  conduzida  a  organização  por  sua  cúpula  estratégica,  como  aumento  da

cobertura  geográfica,  internacionalização  da  empresa,  lançamento  de  novos  produtos,

investimento em melhorias de produção, com redução de perdas e tecnologia mais limpa,

ampliação  do  setor  pós  venda  e  assistência  aos  clientes,  fusão  e  aquisição,  capacitação,

redução de conflitos e melhoria do clima organizacional. Desta forma, estreita a relação entre

a gestão estratégica e o gerenciamento de projetos:

“Portanto, a sobrevivência da empresa no mercado pressupõe uma continuidade de
projetos,  relacionados à manutenção dos padrões estratégicos já reconhecidos no



mercado  e  ao  atingimento  de  novas  pretensões,  por  meios  das  estratégias
pretendidas.”27

Não  cabe  ao  Escritório  de  Projetos  estabelecer  ou  atingir  as  estratégias da

organização, mas sim, conhecê-las e  identificar os projetos decorrentes, disponibilizando e

comunicando informações a respeito do alinhamento estratégico dos projetos em andamento.

Destarte, o Escritório de Projetos planeja, acompanha, controla e reporta os resultados

consolidados dos projetos da organização e, por isso, precisa realizar, primeiro, o alinhamento

estratégico  dos  projetos.  Com  o  objetivo  de  operacionalizar  a  estratégia  deliberada  (ou

emergente), os diversos setores da instituição enviam propostas de novos projetos, contendo

os seguintes itens: nome, objeto, justificativa, prazo, orçamento, outros setores envolvidos,

organismos financiadores e pessoa responsável pela elaboração do projeto.

O  escritório,  então,  consolida  as  informações  e  verifica  inconsistências.  Depois,

correlaciona  as  propostas  aos  objetivos  do  planejamento  estratégico  da  organização  e

encaminha à  administração estratégica.28 Normalmente,  novo projetos,  segundo o PMOK,

surgem da  demanda  do  mercado,  necessidade  da  organização,  pedido  do  cliente,  avanço

tecnológico, exigência legal, necessidade social e impacto ecológico.29 Na sequência, deve

ainda obter o orçamento disponível para utilização com projetos, no ano seguinte; verificar e

atualizar  os  orçamentos  dos  projetos  plurianuais;  auxiliar  os  demais  departamentos  da

instituição nas estimativas apresentadas, com fulcro na base de dados históricos, de valores,

fornecedores e projetos similares; assegurar a disponibilidade de informações dos projetos que

envolvam  outras  entidades  e  levar  os  projetos  analisados  e  consolidados  para  a  alta

administração, que priorizará os projetos e decidirá sobre a melhor alocação de recursos.

Por fim, elabora-se um plano de portfólio de projetos para o ano fiscal seguinte, que

considera os projetos novos e plurianuais, cronograma e orçamento.  A despeito de toda a

metodologia descrita,  existem projetos denominados  vaca sagrada que são propostos pela

cúpula ou proprietário da empresa e, portanto, independente de sua viabilidade devem ser

executados.30

27 Idem. Ibidem, p. 67. 
28 Idem. Ibidem, p. 73. 
29 PMI – Project Management Institute.  Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 5a edição.
Newton Square, 2013, p. 808-811.
30 BARCAUI, André (Org.). PMO.  Escritório de Projetos, Programas e Portfólio na Prática. Rio de Janeiro:
Brasport, 2012, p. 75-76. 



Definido o portfólio de projetos,  o escritório focaliza em assessorar os setores,  no

detalhamento do plano de projeto; acompanhar os processos de obtenção de financiamento em

organismos externos à empresa; incluir  novos projetos na base de dados do Escritório de

Projetos e elaborar a minuta do termo de abertura de projeto, a ser aprovada e assinada pela

cúpula estratégica.31 Finalmente, o escritório deve apresentar os resultados consolidados da

gestão dos projetos, as lições aprendidas e os desdobramentos para a estratégia da empresa.32

2.1.2. Tipos de PMO

Existe  um  amálgama  de  diferentes  formas  de  organização  de  um  Escritório  de

Projetos,  consoante  a  cultura  da  empresa,  seus  objetivos  e  valores.  Há  escritórios  que

gerenciam  um  único  projeto  ou  fornecem  apoio  a  programas  e  portfólios,  focados  no

planejamento,  na execução ou no monitoramento e controle dos projetos e que variam de

acordo com as responsabilidades, gestão de recursos financeiros e poder de decisão.

Neste sentido, Verzuh classificou os escritórios a partir de uma série de etapas pelas

quais passaria sua organização até atingir mais altos níveis de maturidade no gerenciamento

de projetos.33

1. Centro de Excelência (CEx – Center of Excellence): refere-

se a um escritório com menor autoridade e ligado ao departamento ou gerência que insere as

práticas de gestão de projetos em instituições em estágio inicial da maturidade dos projetos.

Basicamente, tem por funções: compilação de boas práticas em gerenciamento de projetos,

elaboração  e  disseminação  de  procedimentos  internos,  apoio  às  equipes  de  projetos  e

capacitação.34

2.  Escritório  de Apoio a Projetos  (EAp – Project  Support

Office):  este  modelo  conduz  o  gerenciamento  de  projetos,  a  partir  do  planejamento  e

documentação,  com  atividades,  contudo,  orientadas  dentro  dos  diversos  setores  da

organização ou terceirizadas. Assim, cada setor conduz seus próprios projetos. Possui como

funções:  adoção  de  boas  práticas,  consolidação  das  boas  práticas  em processos  formais,

31 Idem. Ibidem, p. 77. 
32 Idem. Ibidem, p. 77. 
33 VERZUH, e.  The Fast Forward MBA in Project Management. 1a ed. John Wiley & Sons, Inc, 1999, apud
BARCAUI,  André (Org.).  PMO.  Escritório de Projetos,  Programas e Portfólio na Prática.  Rio de Janeiro:
Brasport, 2012, p. 83
34 BARCAUI, André (Org.). PMO.  Escritório de Projetos, Programas e Portfólio na Prática. Rio de Janeiro:
Brasport, 2012, p. 84-85 e 98. 



desenvolvimento  e  acompanhamento  dos  cronogramas  e  integração  das  informações  dos

projetos com dados corporativos da instituição.35

3. Escritório de Projetos (EPj - Project Management Office):

esta estrutura é independente dos demais setores da empresa, sendo seu gestor corresponsável

pelos resultados dos projetos. Não participa, porém, da gestão financeira dos projetos, o que

dificulta  a  transparência  e  o  controle  de  resultados.  Normalmente,  encarrega-se  de:

coordenação e apoio aos gerentes de projetos e acompanhamento do desempenho financeiro e

físicos dos projetos de forma integrada.36

4.  Escritório  de  Programas  (EPg  -  Program Management

Office):  este  formato  é  responsável  pela  gestão  integrada  dos  projetos,  seus  benefícios,

requisitos e riscos, bem como pela participação na governança corporativa da empresa. São

suas  funções  principais:  a  seleção,  iniciação,  controle,  monitoramento  e  alinhamento  dos

projetos  e  a  gestão  dos  requisitos  e  riscos  de  forma  integrada,  focando  na  promoção  de

vantagens para a organização.37

5.  Escritório  Executivo  de  Projetos  (EEP –  Accountable

Project  Office):  neste  modelo,  atrelado  ao  nível  estratégico  institucional,  o  escritório  é

integralmente responsável pelos resultados dos projetos, recursos e decisões.

2.1.3. PMO no Setor Público

A criação de Escritório de Programas e Projeto é recente no setor público, não obstante

a semelhança em benefícios e desafios ao setor privado. A “tendência do setor público em se

reinventar e em buscar práticas de gestão compatíveis às utilizadas no setor privado tem sido

denominada nas duas últimas décadas de NPM (New Public Management), ou NGP (Nova

Gestão  Pública).”38 Em  resumo,  trata-se  da  utilização,  pelo  Poder  Público,  de  melhores

práticas de gestão privada.

Com o objetivo de garantir a conformidade com a lei e evitar a corrupção, o Estado

deve  aprimorar  seu  controle  interno,  sem  prejuízo  do  controle  externo  realizado,

especialmente, pelos Tribunais de Contas. Por isso, deve cumprir a Lei de Responsabilidade

Fiscal (Lei Complementar no  101/2000),  Transparência (Lei Complementar no  131/2009) e

35 Idem. Ibidem, p. 87 e 98. 
36 Idem. Ibidem, p. 86-87 e 98-99. 
37 Idem. Ibidem, p. 87-88. 
38 Idem. Ibidem, p. 105.



Acesso à Informação (Lei no  12.527/2011),  bem como os gestores públicos e contratantes

privados  devem  observar  a  Lei  de  Improbidade  Administrativa  (Lei  no  8.429/92),  Lei

Anticorrupção (Lei no 12.846/2013) e Lei de Licitações (Lei no 8.666/93).

Adverte-se  que  a  implementação  de  um  PMO  no  setor  público  naturalmente

encontrará resistências culturais e, por isso, o escritório deve focalizar no engajamento dos

stakeholders e intensa comunicação.39

Há diversos exemplos de PMO estruturados pelo Poder Público, em instituições como,

Banco Central, Tribunal de Contas da União,  Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do

Brasil,  Ministério  do Planejamento,  Receita  Federal,  Governo dos  Estados  e   Ministérios

Públicos.

O PMO Público poderá gerenciar, fiscalizar e monitorar programas e projetos, assim

como capacitar os funcionários públicos no sentido de melhorar a maturidade institucional na

gestão  de  projetos  e  consecução  de  resultados  efetivos  e  benefícios  como “rastreamento,

transparência e responsabilidade” (accountability).40

Em pesquisa realizada pela internet,  a partir da consulta aos sítios eletrônicos, dos

governos  de  todos  os  Estados  da  Federação  e  Distrito  Federal,  verificou-se  o  seguinte

organograma referente à Secretaria Estadual de Planejamento:

39 Idem. Ibidem, p. 127.
40 Idem. Ibidem, p. 132.



Unidade Secretaria Escritório de Projetos

União Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão

1. Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/MP):
órgão central do SISP.
1.1.  Sistema  de  Administração  dos  Recursos  de
Tecnologia  da  Informação  –  SISP  (Decreto  no

1.048/94).
1.2. Escritório de Projetos do SISP.

Acre Planejamento - SEPLAN Setor de Divisão de Projetos

Alagoas Planejamento,  Gestão  e
Patrimônio - SEPLAG

-

Amapá Planejamento -

Amazonas Planejamento,
Desenvolvimento,
Ciência,  Tecnologia  e
Inovação – SEPLANCTI

-

Bahia Planejamento -

Ceará Planejamento  e  Gestão  -
SEPLAG

-

Distrito Federal Planejamento,  Orçamento
e Gestão

Subsecretaria  de  Gestão  de  Programas  e  Projetos
Estratégicos

Espírito Santo Economia e Planejamento 1. Subsecretaria de Estado de Planejamento e Projetos
Estruturantes
1.1. Gerência de Projetos Estruturantes e Gerência de
Gestão Estratégica 
1.1.1. Escritório de Projetos: 21 Projetos Estruturantes

Goiás Gestão  e  Planejamento  -
SEGPLAN

1. Superintendência Executiva de Planejamento
1.1. Superintendência Central de Planejamento
1.1.1. Gerência do Escritório de Projetos

Maranhão Planejamento  e
Orçamento - SEPLAN

1. Secretaria-Adjunta de Planejamento e Orçamento –
SPLAN
1.1. Supervisão de Elaboração de Planos, Programas e
Projetos.

Mato Grosso Planejamento - SEPLAN 1. Escritório de Gerenciamento de Projetos
2. Sistema de Gerenciamento de Projetos

Mato Grosso do Sul Governo  e  Gestão
Estratégica

Escritório de Projetos

Minas Gerais Planejamento e Gestão 1.  Subsecretaria  de  Gestão  da  Estratégia
Governamental
1.1. Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos
e do Desempenho Institucional (GERAES)
1.1.1. Escritório Central de Resultados em Projetos

Pará Planejamento -

Paraíba Planejamento e Gestão -

Paraná Planejamento  e
Coordenação Geral

-

Pernambuco Planejamento e Gestão 1. Secretaria Executiva de Gestão Estratégica:
1.1. Escritório de Gerenciamento de Projetos
2. Secretaria Executiva de Apoio a Municípios: 
2.1. Escritório de Projetos



2.2.  Fundo  Estadual  de  Apoio  ao  Desenvolvimento
Municipal

Piauí Planejamento -

Rio de Janeiro Planejamento e Gestão Subsecretaria Adjunta de Projetos Especiais

Rio Grande do Norte Planejamento e Finanças 1.  Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável
do Rio Grande do Norte
1.1. Unidade de Gerenciamento do Projeto Integrado
de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Rio  Grande  do
Norte (UGP – Sustentável) 
1.2.  Comitê  Gestor  do  Projeto  Integrado  de
Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte
(CGP – Sustentável)
1.3. Unidades Executoras Setoriais - UES 

Rio Grande do Sul Secretaria  do
Planejamento,  Mobilidade
e  Desenvolvimento
Regional

Departamento de Projetos Estratégicos

Rondônia Superintendência Estadual
de Assuntos Estratégicos

1.  Escritório  de  Gerenciamento  de  Programas  e
Projetos – EGPP
2. Sistema de Gerenciamento de Programas e Projetos

Roraima Secretaria  de
Planejamento  e
Desenvolvimento  -
SEPLAN

Gerente de Projetos

Santa Catarina Planejamento 1. Diretoria de Planejamento
1.2. Gestão de Programas Prioritários

São Paulo Planejamento e Gestão 1.  Unidade  de  Desenvolvimento  e  Melhoria  das
Organizações
1.1. Escritório de Projetos

Sergipe Planejamento,  Orçamento
e Gestão

-

Tocantins Planejamento  e
Orçamento

-

Tabela 3. Mapa do Planejamento das Secretarias de Planejamento dos Estados da Federação e Distrito Federal.
Fonte: o sítio eletrônico dos respectivos Governos dos Estados (Autora, 2016).

Efetuou-se  ainda  um  levantamento  no  tange  aos  Ministérios
Públicos da União e dos Estados:



Unidade - MP Departamento Escritório de Projetos

União (MPF, MPT e MPM
e MPDF)

- -

MPF Procuradoria  Geral  da
República

1. Secretaria Geral
1.1. Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica

MPT -  Projetos Nacionais

MPM - -

Acre - -

Alagoas Assessoria  de
Planejamento  e  Gestão
Estratégia

Escritório de Projetos

Amapá Diretoria Geral 1. Departamento de Planejamento 
1.1. Seção de Projetos (Escritório de Projetos)

Amazonas Subprocuradoria  Geral  de
Justiça  para  Assuntos
Administrativos

 

1.  Diretoria  de  Planejamento  da  Procuradoria  Geral
(DPLAN)  (Escritório  de  Projetos  -  Ato  PGJ  no

239/2014)

Bahia Coordenadoria  de  Gestão
Estratégica

1. Secretaria Executiva 
1.1.  Unidade  de  Suporte  a  Projetos  e  Captação  de
Recursos (Escritório de Projetos)

Ceará - Núcleo de Gerenciamento de Projetos (NUGEP) 

Distrito Federal Assessoria  da
Procuradoria  Geral  de
Justiça

Secretaria de Planejamento

Espírito Santo - -

Goiás Superintendência  de
Planejamento  e  Gestão  –
Suplan 

1. Departamento de Gestão de Projetos – DGP
1.1. Seção de Captação de Recursos Externos

Maranhão - -

Mato Grosso Departamento  de
Planejamento  e  Gestão  –
DEPLAN

Gerência de Desenvolvimento e Projetos

Mato Grosso do Sul - -

Minas Gerais Coordenação Executiva 1.  Coordenadoria  de  Planejamento  Institucional
(Copli)
1.1. Escritório de Projetos (EPMP)

Pará Coordenadoria  de
Planejamento Institucional

1. Superintendência de Planejamento e Coordenação 
1.1. Superintendência de Planejamento e Coordenação 

Paraíba Secretaria  de
Planejamento e Gestão 

1. Diretoria de Planejamento Estratégico (DIPES)
1.1. Departamento de Projetos (DPROJ)

Paraná Subprocuradoria  Geral  de
Justiça  para  Assuntos  de
Planejamento Institucional

1. Departamento de Planejamento e Gestão – DPG
1.1. Divisão de Planos e Projetos - DIPP 

Pernambuco Assessoria  Ministerial  de
Planejamento  e Estratégia
Organizacional

Gerência Ministerial de Programas e Projeto



Piauí - Planejamento Estratégico

Rio de Janeiro Subprocuradoria  Geral  de
Justiça  de  Planejamento
Institucional

Coordenadoria de Planejamento Institucional

Rio Grande do Norte Diretoria de Planejamento
e Gestão Estratégica

1. Gerência de Gestão Estratégica
1.1. Escritório de Projetos

Rio Grande do Sul Secretaria Geral 1. Gabinete de Articulação e Gestão Integrada 
1.1. Unidade de Suporte a Projetos 

Rondônia - Coordenadoria de Planejamento e Gestão

Roraima - -

Santa Catarina Coordenadoria  Geral
Administrativa

1. Coordenadoria de Planejamento
1.1. Gerência de Informações e Projetos

São Paulo Subprocuradoria  Geral  de
Justiça  de  Planejamento
Institucional

Sergipe - -

Tocantins - -

Tabela 4. Mapa do Planejamento do Ministério Público da União e dos Estados da Federação: o sítio eletrônico
das respectivas instituições (Autora, 2016).

2.2. Smart Cities

Cidades inteligentes caracterizam-se como espaços que utilizam a tecnologia e a comunicação

(TI,  logística e energia) para planejar,  integrar e monitorar “todos os componentes críticos de sua

infraestrutura,  tais  como:  rodovias,  pontes,  túneis,  redes  ferroviárias,  portos,  plantas  energéticas,

edificações, sistemas de comunicação, redes de abastecimento de água, entre outros”.41 Desta forma,

otimizam seus recursos e melhoram o planejamento, a segurança e os serviços para os cidadãos. Um

outro aspecto é o investimento em capital humano e boa governança.

Alguns atributos comumente relacionados às cidades inteligentes:

1. Utilização da tecnologia da informação e comunicação (serviços disponíveis na
Internet,  smartphones,  redes de telecomunicações etc.) para melhorar a eficiência
político-econômica  e  possibilitar  o  desenvolvimento  social,  cultural  e  urbano;  2.
Ênfase no desenvolvimento urbano orientado aos negócios, ou seja, favorecimento
de  espaços  urbanos  neoliberais  que  fomentem  a  atração  de  novos  negócios;  3.
Disponibilização de serviços públicos que se beneficiam do uso da TIC e inclusão
social dos cidadãos para que todos tenham acesso aos mesmos; 4. Enfoque no setor
de alta tecnologia e nas empresas criativas para estimular o crescimento urbano de
longo prazo. Segundo os autores, a presença de uma força de trabalho criativa e
competente nas economias globalizadas e intensivas no uso de conhecimentos, pode
ser um dos fatores determinantes para o sucesso das cidades; 5. Atenção ao papel do
capital social e relacional no desenvolvimento urbano, pois as pessoas precisam ser
capazes de utilizar a tecnologia e se beneficiar dela; 6. Promoção da sustentabilidade
social  e  ambiental,  assegurando  que  a  exploração  dos  recursos  ocorra  de  forma
segura e que permita a renovação da herança natural.42

41 DA SILVA, André Koide. Cidades Inteligentes e sua Relação com a Mobilidade Inteligente. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade
%20Inteligente.pdf?forcedownload=1. Acesso em: 15.12.2016.

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade%20Inteligente.pdf?forcedownload=1
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade%20Inteligente.pdf?forcedownload=1


A cidade inteligente é, assim:

“uma área política e geograficamente bem definida, que utiliza recursos e inovações
tecnológicas  (redes  de telecomunicações,  sensores43 ,  dispositivos móveis44 ,  big
data45, ferramentas da área logística46 e das diversas engenharias47 , entre outras) de
forma  integrada  e  sinérgica  aos  serviços  públicos  providos  aos  cidadãos,
aprimorando sua eficiência, eficácia e competitividade com a finalidade de melhorar
a qualidade de vida da população em geral, fomentando inclusão social, colaboração
e  participação  em  todas  as  atividades  desenvolvidas.  Para  tanto,  possui  um
planejamento com objetivos e metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes
e  com  prazos  definidos,  controladas  e  avaliadas  por  um  processo  rígido  de
governança.”48

2.2.1. (In)Sustentável Desenvolvimento das Cidades

A cidade partiu de uma confederação de grupos constituídos a partir da devoção religi-

osa e se tornou um ambiente complexo e dialético.

A cidade inteligente surge como uma forma de aliar tecnologia e qualidade de vida,

valorizando o meio ambiente e ocupando espaços públicos, muitos deles, outrora vazios e de-

vastados. Emerge ainda dentro do contraste entre pobreza e abundância; entre condomínios

luxuosos e favelas; entre a urbanização cartesiana e a anti-urbanização:

“Seria o desconstrutivismo, a favela do espetáculo?
Seria a favela, o descontrutivismo do espetáculo?
Seria o espetáculo, o desconstrutivismo da favela?
Desconstroem-se e reconstroem-se as favelas?

42 Idem. Ibidem.

43 Sensores  são  equipamentos  que  coletam  grandezas  físicas,  tais  como:  velocidade,  presença,  intensidade
luminosa, temperatura, entre outras. Estas são combinadas com a finalidade de obter informações sobre o local
onde estão presentes.

44 Dispositivos móveis são equipamentos eletrônicos portáteis, tais como celulares, smartphones, tablets, laptops,
televisores etc.

45 Big data refere-se aos conjuntos extremamente amplos e complexos de dados que necessitam de ferramentas
específicas  para  que  possam ser  analisados  e  tratados.  Geralmente  se  baseiam em 5  Vs:  valor,  variedade,
velocidade, veracidade e volume.

46 Logística é uma área da gestão integrada, quando comparada às áreas tradicionais de marketing, produção e
transporte, que procura gerenciar as atividades – como suprimento de materiais e componentes, processamento,
estocagem e  distribuição  física  –  de  forma  coordenada  e  agregar  valor  aos  produtos  ou  serviços  que  são
essenciais  às  vendas  e  à  satisfação  dos  clientes  (Ballou,  2001,  apud  DA SILVA,  André  Koide.  Cidades
Inteligentes  e  sua  Relação  com  a  Mobilidade  Inteligente.  Disponível  em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade
%20Inteligente.pdf?forcedownload=1. Acesso em: 15.12.2016.).

47 Tais como, engenharia civil, eletrônica, computacional, mecânica, naval e outras.

48 DA SILVA, André Koide. Cidades Inteligentes e sua Relação com a Mobilidade Inteligente. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade
%20Inteligente.pdf?forcedownload=1. Acesso em: 15.12.2016.

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade%20Inteligente.pdf?forcedownload=1
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade%20Inteligente.pdf?forcedownload=1
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade%20Inteligente.pdf?forcedownload=1
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20-%20Mobilidade%20Inteligente.pdf?forcedownload=1


Ou desconstroem-se e reconstroem-se o espetáculo?”49

Os espaços habitados, por grande parcela da população nas grandes cidades, são de-

gradados, sem as condições mínimas de habitação digna, saneamento básico, áreas de lazer,

segurança, saúde e educação, onde a paisagem reflete externamente as dores internas. A injus-

tiça social tem como reflexo a utilização, por poucos, dos benefícios do “desenvolvimento” e

a marginalização da maioria.”50

Neste sentido, estruturam-se espaços urbanos marginais:51

“A favela representa a anti-urbanização, o oposto daquilo que pregam os urbanistas,
utópicos ou não, já que em si traz todas as mazelas da vida urbana e demonstra a fa -
lência, da sociedade capitalista, em seu propósito de assegurar aos moradores da ci-
dade aquilo que é um direito fundamental: a habitação com dignidade.”52

“Uma favela representa e justifica a insustentabilidade e a vulnerabilidade de um
sistema  ambiental  urbano  devido  ao  crescimento  desordenado  que  o  invade,
causando rupturas sistêmicas e, por fim, desequilibrando-o e degenerando-o.”53

As favelas são estruturas desconectadas das cidades, constituindo-se como tramas que

não  “dialogam”  e,  por  sua  vez,  retratam  a  insustentabilidade da  organização  social  do

espaço.54 Esta  ausência  de  conexão  exige  uma  relação  de  comunicação  objetiva  entre

administradores e a população, com respeito às  suas aspirações e necessidades.

A gestão, portanto, não pertence a um determinado grupo ou partido político, mas ao

usuário do  espaço  urbano.55 Neste  contexto,  estas  aspirações e  necessidades  devem ser

consideradas.

49 NIGRO, Carlos Domingos. (In)Sustentabilidade Urbana. Curitiba: Ibpex, 2007, p. 77.

50 Idem. Ibidem (Prefácio de Jorge Bernardi, p. XVI).

51 “As favelas podem ser consideradas sistemas complexos, pois múltiplos agentes interagem dinamicamente de
diversas formas, seguindo regras locais, e não percebem qualquer instrução de nível mais alto. Emergem de uma
forma coerente e são adaptativos, pois as regras locais são usadas são usadas entre os agentes interativos de um
determinado ecossistema para  criar  um comportamento  de nível  mais  alto,  apropriado  para  o ambiente.  Os
agentes que residem em uma determinada escala produzem comportamentos que residem em uma escala acima
deles, por exemplo, cidades, cidadãos criam comunidade. É o caso das favelas, onde cidadãos com um mesmo
padrão  de  vida  agrupam-se  e  assentam  um  determinado  aglomerado.”  (NIGRO,  Carlos  Domingos.
(In)Sustentabilidade Urbana. Curitiba: Ibpex, 2007, p. 32).

52 Idem. Ibidem (Prefácio de Jorge Bernardi, p. XVI).

53 Idem. Ibidem, p. 71.

54 Idem. Ibidem, p. 38.

55 Idem. Ibidem, p. 46.



Não por filantropia, mas por direito. O artigo 182, da Constituição Federal estatui que:

“A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme

diretrizes  gerais  fixadas  em  lei,  tem  por  objetivo  ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das

funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.”

O artigo 5o, XXIII determina que: “a propriedade atenderá a sua função social” e o

artigo 170, que trata dos princípios da ordem econômica, dispõe como bases a função social, o

meio ambiente e a redução das desigualdades:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames
da justiça social,  observados os  seguintes  princípios:  (…)  III  -  função social  da
propriedade;  VI  -  defesa  do  meio  ambiente;  VII  -  redução  das  desigualdades
regionais e sociais”.

As  cidades,  segregadas,  deixam  de  atender  sua  função  de  permitir  trocas

proporcionadas  pela  socialização,  observando-se  uma  urbanização  excludente  que  traz

consequências nocivas, relacionadas às questões sociais, ambientais, jurídicas, econômicas,

políticas e culturais, não apenas para os exilados do ambiente urbano (assentamentos), mas

para as cidades como um todo.56

A  Agenda  21 traz  em  seu  arcabouço  os  compromissos  assumidos  pelos  Estados

signatários: políticas econômicas e gerenciamento saudável, administração pública eficaz e

previsível,  preocupações  ambientais  integradas  ao processo de  tomadas de  decisões  e  um

governo democrático, com a participação de todos os envolvidos na gestão da cidade.

Aponta-se,  na literatura,  as  barreiras ao  desenvolvimento sustentável:  desigualdade,

degradação  ambiental,  dependência  externa,  reestruturação  produtiva  subordinada,

degradação  da  democracia,  de  forma  que  o  desenvolvimento  local  exige  poder  local

(empowerment). Ademais, deve-se utilizar indicadores de desenvolvimento para a análise do

progresso dos espaços urbanos, mantendo-se critérios de sustentabilidade.

Neste contexto, diferencia-se risco e vulnerabilidade: 

“risco como  situação  de  violação,  degradação  ou  ausência  de  direitos
ambientais,  sociais  e  habitacionais  já  instalados  ou  em  vias  de  imediata
ocorrência;  vulnerabilidade: como os processos socioeconômicos, culturais
e  políticos  que  podem  aprofundar  ou  colocar  grupos  sociais  e  áreas
territoriais  em risco:  exclusão  social  e  pobreza  e,  também,  possibilidade,
ainda que não imediata, de instalação de empresas, atividades ou ocupação de
áreas frágeis ou de impacto ambiental, por exemplo.”57

56 Idem. Ibidem, p. 54.

57 Idem. Ibidem, p. 64-65 (grifou-se).



Indica-se também os paradigmas de uma gestão saudável da cidade:58 (i) conhecer as

cidades  reais  não  suas  representações  ideológicas,  através  do  conhecimento  científico,

mediante indicadores que as retratem; (ii) reconhecer os conflitos de interesses, construindo

espaços de participações sociais, operacionalizantes, ativas, que enfrentem estes conflitos; (iii)

reformar o arcabouço institucional, segundo um modelo que aborde as políticas de inclusão

social e forma integrada; (iv)  atualizar e democratizar a informação cadastral; (v) criar uma

política  institucional  para  as  regiões  metropolitanas,  visando  atenuar  a  segregação,  a

ilegalidade e a degradação;  (vi)  ter a bacia hidrográfica como unidade ambiental gerencial,

para o planejamento e gestão urbanos;  (vii) agilizar as medidas corretivas, qualificando os

quadros funcionais com decisores preparados para ações emergenciais, aproximando-os da

construção real dos pactos sociais através de tarefas operacionais para realização de políticas

de médio e longo prazo.

Uma cidade ambientalmente inteligente considera e monitora importantes indicadores

relacionados  aos  valores  e  transparência,  público  interno,  meio  ambiente,  fornecedores,

comunidade,  consumidores e  clientes,  governo e sociedade.  Na área ambiental,  verifica a

redução e o controle da emissão de particulados para a atmosfera, a redução do consumo de

óleo  lubrificante,  o  descarte  de  equipamentos  elétricos  isolados  à  base  de  Askarel,  a

implantação de SGA - ISO 14.001:96 (consumo de recursos naturais, reciclagem, resíduos

sólidos, efluentes líquidos e emissões gasosas, reutilização da água, energia), programa de

redução dos danos ambientais, como a separação de esgoto químico e sanitário; área para

tratamento de efluentes e resíduos sólidos e a racionalização do uso de recursos críticos.59

2.2.2. Inteligentes Metrópoles

O século XIX foi  o séculos dos  impérios;  XX, das  nações;  XXI, das  cidades.  No

contexto de propostas de cidades inteligentes, alguns exemplos são trazidos pela literatura,

como  Barcelona,  São  Francisco,  Singapura  (Índice  de  Biodiversidade  Urbana),  e

recentemente o Projeto de Inovação Urbana – Porto Maravilha.60

58 Idem. Ibidem, p. 58-59. Ver: Maricato, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Vozes,
2001.

59 WEINGRILL,  Carmem  (Coord).  Práticas  Empresariais  de  Responsabilidade  Social.  Relação  entre  os
princípios do Global Compact  e  os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social  Empresarial.  São Paulo:
Instituto Ethos, 2003. 
60 LEITE,  Carlos  e  AWAD,  Juliana  di  Cesare  Marques  Awad.  Cidades  Sustentáveis,  Cidades  Inteligentes:
Desenvolvimento Sustentável Num Planeta Urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 4.



Um dos casos mais emblemáticos refere-se à São Francisco Mission Bay, onde ocorreu

uma profunda restauração de área urbana antigamente abandonada e transformada por uma

reestruturação produtiva a partir de um cluster de biotecnologia,  ligado ao novo campus da

Universidade da Califórnia em São Francisco e da utilização de transporte público de alta

qualidade, como MUNI, trens regionais e o BART (Bay Area Rapid Transit), paralelo à Baía

de São Francisco.61

Ressalta-se  as  imensas  perspectivas  que  as  tecnologias  verdes,  utilizadas  como

instrumento  de  gestão  inteligente  do  território,  podem contribuir  com o desenvolvimento

urbano de novos territórios ou territórios antigos não aproveitados. Pontua-se, contudo, que

muitos  destes  projetos  são  “artefatos  urbanos  pioneiros  e  caros,  portanto  pertencentes  a

minorias.”

Não se exclui, porém, sua investigação crítica e a tentativa de implementar projetos

que contribuam com a melhoria da qualidade de vida da população, com inovações menores e

mais acessíveis, capazes de ser  replicadas em lugares mais adensados.62

Isso porque a inteligência na gestão pode ser um instrumento democrático:

“A democratização das informações territoriais com novos sistemas de tecnologia de
informação  e  comunicação  deve  favorecer  a  formação  de  comunidades
participativas, além de  e-governance:  serviços de governo inteligente mais ágeis,
transparentes  e  eficientes,  pelo  compartilhamento  de  informações.  Ou  seja,  as
cidades inteligentes,  smart cities, podem e devem alavancar a otimização da vida
urbana, seja com serviços avançados na cidade formal, seja nas novas oportunidades
nos territórios informais.”63

Um dos pontos focais é a recuperação de áreas industriais obsoletas, alvo de grandes

projetos urbanos, especialmente nas metrópoles dos países desenvolvidos, pois concentram

estratégias  de  intervenção no espaço.  É a  “reconversão industrial”,  onde “vazios  urbanos

tornam-se palco da implantação destes projetos aliados ao surgimento de políticas urbanas de

desregulamentação urbanística e parcerias entre o poder público e a iniciativa privada.”64

São  os  chamados  clusters urbanos  criativos.  Neste  cenário,  destacam-se  Montreal

(Atelier Angus, 100ha), São Francisco Mission Bay (122ha) e Barcelona 22@ (200 ha)65  e o

caso da Operação Urbana Diagonal Sul - Orla Ferroviária de São Paulo.
61 Idem. Ibidem, p. 4.
62 Idem. Ibidem, p. 9.
63 Idem. Ibidem, p. 9.
64 Idem. Ibidem, p. 9.
65 Idem. Ibidem, p. 10.



O cerne desta transformação é  (i) planejamento e gestão eficientes, contínuos e de

longo  prazo  e  (ii) implementação  de  agências  de  desenvolvimento  urbanoeconômico

especificas. Estas cidades têm investido na regeneração de suas áreas centrais improdutivas e

esvaziadas com a implementação de  clustres tecnológicos como estratégia de proporcionar

processos de recuperação urbana e de reestruturação produtiva de território.66

Neste cenário, sublinhe-se que: “talento, tolerância e diversidade são os ingredientes

indissociáveis no crescimento destas metrópoles que lideram o ranking de cidades criativas”.67

Na literatura, há autores que defendem ser as megacidades, definidas pela ONU como

cidades de mais de 10 milhões de habitantes, o lugar propício para o desenvolvimento de

cidades  inteligentes:  “Megacidades  funcionam.  Megacidades  lideram.  Megacidades  se

reinventam.”68

Defende-se  que  as  metrópoles  contemporâneas  compactas  propiciariam  um  maior

desenvolvimento sustentável, pela concentração de tecnologia e geração de inovação”69

Por isso, a “reinvenção das metrópoles contemporâneas”, neste século, exige novos

indicadores e cidades mais sustentáveis e mais inteligentes.

A pauta  da cidade ressalta  sua  importância  porquanto: (i) dois  terços  do consumo

mundial de energia provém das cidades; (ii) 75% dos resíduos são gerados na cidade e (iii) na

cidade, assiste-se ao esgotamento dos recursos hídricos e ao exagero do consumo de água

potável.

A agenda “Cidades Sustentáveis” é um desafio no desenvolvimento sustentável global

e local.

Inobstante a sustentabilidade exija uma verdadeira  revolução cultural nos cidadãos e

nas  empresas,  a tecnologia pode contribuir,  especialmente,  no que tange ao planejamento

estratégico e à gestão territorial.

66 Idem. Ibidem, p. 11.
67 Idem. Ibidem, p. 12.
68 Idem. Ibidem, p. 8.
69 Idem. Ibidem, p. 8.



2.2.3. Planejamento Estratégico e Smart Cities

O termo Smart Cities ou Cidades Inteligentes encontra-se relacionado com a utilização

de tecnologia e inovação do processo de planejamento e gestão das cidades.

A organização de projetos de implementação de tecnologia inovadora dentro do con-

ceito de gestão inteligente de cidade a partir da estruturação de um escritório de projetos pro-

moveria a melhor a articulação interinstitucional, a participação dos stakeholders, a assunção

de responsabilidades do Poder Público e da sociedade civil, o planejamento, a execução e a

fiscalização dos projetos e da fonte de receitas.

A transparência e o controle da sociedade civil são fundamentais para uma gestão mais

participativa, eficiente e sustentável. Uma cidade que possua objetivos e metas debatidos e

previamente definidos sobre seus planos e projetos terá mais change de sucesso e valorização.

Segundo o IBGE 201070, 160 milhões de pessoas vivem na área urbana e 30 milhões

na área rural das cidades brasileiras e os gestores enfrentam o desafio de prover, de forma efi-

ciente, os serviços públicos de energia, saneamento básico, abastecimento de água, infraestru-

tura, transporte, mobilidade, segurança e moradia, que atendam às necessidades da população.

O espaço público urbano apresenta uma complexa linguagem, cuja tecnologia pode au-

xiliar a decifrar e promover melhor qualidade de vida a uma população que vive um gargalo

de tempo perdido, alto custo, péssimos serviços e alta poluição. Além disso, a falta de planeja-

mento estatal e gestão fiscal contribuem para má administração do caos urbano.

Uma cidade que valoriza o planejamento pode fomentar e incentivar parceiros a imple-

mentar projetos inovadores, que se refletirão no melhor gerenciamento do setor público e na

sua relação com a sociedade civil. A sustentabilidade, contudo, precisa integrar a própria men-

talidade do planejamento estratégico, permeando todas as áreas da gestão pública e privada,

inclusive, ambiental, financeira e social. Deve-se equilibrar a escassez de recursos com proje-

tos inteligentes e sustentáveis.71

O conceito de cidade inteligente surge na década de noventa, visando à implantação de

políticas urbanas inovadoras.72 Inteligente é uma cidade que “consegue integrar bem 3 aspec-

70 IBGE  2010.  Disponível  em:  http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-
populacao.html. Acesso em: 29.07.2016.

71 POSTAL, Mateus; ANJOS, Patrícia de Macedo; BRENNER, Rafael; SILVA, Wanderley Marinho da. Gestão
de Portfólio de Projetos, para Implantação de Smart Cities. Mundo Project Management. Ano 12, no 67, fev e
mar, 2016, p. 34.

72 Idem. Ibidem, p. 34 (BOLLIER, apud WEISS, 2013, p. 6).

http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao.html
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao.html


tos: infraestrutura, planejamento/gerenciamento (por parte do governo) e a inteligência huma-

na (por parte dos trabalhadores, empreendedores e iniciativa privada).”73 Segundo a IBM74, ci-

dades inteligentes se sustentam em um tripé: infraestrutura, operações e pessoas.

Desta forma, a tecnologia pode auxiliar os governos a construírem cidades realmente

sustentáveis e melhorar a qualidade de vida da população, a partir de pilares como: economia

inteligente  (smart  economy),  pessoas  inteligentes  (smart  people),  governança  inteligente

(smart governance), mobilidade inteligente (smart mobility), ambiente inteligente (smart en-

vironment) e modo de vida inteligente (smart living).

Considerando os graves problemas de gestão que imperam nos governos municipais,

para não mencionar a própria corrupção, e a ausência de boa governança (audiências públi-

cas, controle social e transparência), a implementação de um escritório de projetos regional

interinstitucional pode contribuir com a coordenação e o acompanhamento de projetos, espe-

cificamente que tenham como escopo o desenvolvimento de cidades sustentáveis.

Há três premissas do planejamento estratégico da cidade inteligente:  (i) os recursos

(orçamento público), (ii) o zoneamento (Plano Diretor, Zoneamento Ecológico Econômico) e

o (iii) licenciamento integrado (ambiental, urbanístico, sanitário e de segurança).

O orçamento público divide-se em Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orça-

mentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) e traça as previsões de receita e despesa

para os anos subsequentes, respeitando-se a lei de responsabilidade fiscal.

O Plano Diretor é o instrumento de fixação de diretrizes da política de desenvolvimen-

to urbano. O licenciamento é o procedimento administrativo, pelo qual a autoridade autoriza a

localização, instalação, ampliação e a operação de um empreendimento nas esferas ambiental,

sanitária, segurança e urbanística. A tecnologia é uma ferramenta importante de unificação e

harmonização das três questões supra referidas.

A missão de uma cidade inteligente deve incluir o compromisso de alcançar uma mai-

or escala no Índice de Prosperidade da Cidade (CPI), da ONU/Habitat, integrado por cinco fa-

tores: infraestrutura, produtividade econômica, qualidade de vida, inclusão social e sustentabi-

lidade ambiental. A visão sintetiza os diversos interesses difusos, coletivos, econômicos, soci-

ais e políticos privados e públicos e uma perspectiva do futuro da cidade a longo prazo.75 A

73 Idem. Ibidem, p. 34-35.

74 Idem. Ibidem, , p. 35 (IBM, 2012).

75 Idem. Ibidem, p. 35 (FRARE e OSIAS, 2014).



transparências das ações do Poder Público e a participação da sociedade civil são essenciais

neste processo. As diretrizes das cidades são traduzidas através dos seus valores que orientam

o comportamento dos cidadãos e gestores públicos. Os valores, por suas vez, são qualificados

e quantificados, tornando-se objetivos e metas, cujo planejamento estratégico para sua conse-

cução é organizado em projetos. O conjunto dos projeto é agregado em um portfólio.

Neste contexto, a gestão pública se organiza em:  (i) projetos: que é uma entrega de

produto ou serviço exclusivo, de forma clara, planejada e controlada, limitada a fatores críti-

cos, como tempo, custo e recursos; (ii) programas: que é um conjunto de projetos articulados

e integrados por desmembramento ou agregação;  (iii) portfólio: que significa o conjunto de

programas e projetos, desenvolvidos de acordo com o planejamento estratégico da entidade,

que permite uma visão ampla dos projetos, com definição de prioridades, melhoria da aloca-

ção de recursos e eficiência dos resultados. O papel de gerir o portfólio é do PMO (Project

Management Office) ou Escritório de Projetos.76

Há várias técnicas para o gerenciamento do portfólio,77 dentre elas: (i) Modelo de Coo-

per, Edgett e Kleinsshimdt (2001): dividido em duas partes, uma referente à gestão do portfó-

lio  e a segunda à tomada de decisões. No caso de lançamento de novos produtos, utiliza-se o

modelo  Stage Gate, em que o processo é dividido em fases (stages) e, ao fim de cada fase,

toma-se uma decisão (gate), que é a base para a realização de ajustes e decisões de continui-

dade ou término do projeto. Analisa-se, basicamente as seguintes variáveis: cronograma, qua-

lidade, orçamento, investimento, equilíbrio e alinhamento do portfólio; (ii) Modelo de Archer

e Chasemzadeh (1999): este método propõe os seguintes processos no seio de um framework:

pré-triagem, análise individual de projetos, triagem, seleção de portfólio otimizado e ajuste de

portfólio e (iii) Modelo de Rabechini, Maximiliano e Martins (2005): este modelo propõe uma

análise em seis dimensões: preparação do processo de implementação de portfólio (planeja-

mento estratégico), identificação dos projetos, avaliação, constituição da carteira, administra-

ção e revisão e controle.

76 BIESEK, Ana Solange. Indicadores dos ativos intangíveis na gestão de portfólio projetos e processo.  Mundo
Project Management. Ano 12, no 67, fev e mar, 2016, p. 31.

77 O Escritório de Gerenciamento de Projetos é: “uma entidade organizacional ou uma equipe de pessoas, que
desenvolvem a  cultura  da  gerência  de  projetos  e  recebe  atribuições  e  responsabilidades  ao  gerenciamento
centralizado e coordenado de projetos que estão sob seu domínio, objetivando melhorar os métodos e processos
referentes à gestão de projetos em determinada instituição pública ou privada.” (Idem. Ibidem, p. 35-36).



Ressalte-se que a implementação de um modelo de governança em projetos deve pre-

ver a integração dos projetos, programas e portfólio e os mecanismos de governança corpora-

tiva para avaliação, aprovação, prestação de contas e resultados. O framework de implementa-

ção de governança em projetos indica a seguintes fases: avaliar, planejar, implementar e me-

lhorar, que parte do início até o encerramento do projeto.78

Prioritariamente à implementação do Escritório de Projetos, para articulação interinsti-

tucional e desenvolvimento de projetos de smart cities, seria interessante realizar pesquisas

com gestores públicos e sociedade civil, diretamente ou a partir do método Delphi, com apli-

cação de questionários.

Esta metodologia foi utilizada no artigo pesquisado, no qual se aplicou um questioná-

rio de pesquisa focada, pela internet, com as seguintes perguntas: “como o planejamento es-

tratégico pode ajudar na implementação de uma Smart City? Como selecionar projetos que

produzam maior percepção de valor na sociedade? E como a gestão do portfólio pode contri-

buir ma implantação de Smart Cities?”, cujo objetivo era estabelecer ferramentas de gerencia-

mento de portfólio e interface ao planejamento estratégico, para propor uma Smart City a par-

tir da percepção de valor da sociedade.79

Na conclusão, elaborou-se um framework, para implantação do gerenciamento de port-

fólio, de Smart City, com a seguinte configuração: (i) planejamento do processo de implemen-

tação de portfólio: pré-seleção (comparação de projetos e alinhamento estratégico), análise in-

dividual de projetos e ponto de corte (percepção positiva maior que 75% e negativa menor

que 10%) (estas duas fases geram a base de projetos rejeitados), seleção e classificação (AHP

- Analytic Hierarchy Process) e ajuste do portfólio (que gera uma base de dados do projeto e o

desenvolvimento dos projetos); (ii) controle dos projetos e (iii) revisão do portfólio.

Em sede de conclusão, verificou-se que as pessoas buscam um projeto de Smart City

de alto impacto, alta percepção popular e curto tempo de implantação, de forma que a gestão

pública, baseada no gerenciamento de projetos, proporcionaria: maior competitividade, redu-

ção de custos, efetividade na implantação de objetivos estratégicos, maior transparência, me-

78 PORTELLA, Luiz Henrique de H. A importância de governança em projetos. Mundo Project Management.

Ano 12, no 67, fev e mar, 2016, p. 48-49.

79 POSTAL, Mateus; ANJOS, Patrícia de Macedo; BRENNER, Rafael; SILVA, Wanderley Marinho da. Gestão

de Portfólio de Projetos, para Implantação de Smart Cities. Mundo Project Management. Ano 12, no 67, fev e

mar, 2016, p. 37-38.



lhor gestão dos recursos financeiros, com foco maior na eficiência dos projetos e responsabili-

dade por resultados sustentáveis.80

2.3. Experiências de Projetos de Smart Cities

2.3.1. Dialética Porto-Cidade em Paranaguá

A 2a Promotoria de Justiça, da Comarca de Paranaguá e a Coordenadoria Regional da

Bacia  Litorânea,  do  Ministério  Público  do  Paraná  expediram  a  Recomendação

Administrativa no  003/2015,  com o objetivo de regularizar a situação dos licenciamentos

integrados  dos  Terminais  de  Cargas,  Públicos  ou  Privados,  Operadores  Portuários  e

Transportadores, que atuam na Poligonal Portuária,  especialmente nos aspectos ambiental,

urbanístico, sanitário e de segurança; fomentar a estruturação do “Portal da Comunidade”,

com  a  disponibilização  das  informações  acima  e  a  implementação  do  Sistema  de

Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias, denominado Brasil-ID, baseado

no emprego da tecnologia de Identificação por Radiofreqüência (RFID), e outras acessórias

integradas  para  realizar,  dentro  de  um  padrão  único,  a  Identificação,  Rastreamento  e

Autenticação  de  mercadorias  em  produção  e  circulação  nos  Portos  de  Paranaguá  e

Antonina, fornecendo a regulação e a orientação necessárias a integralidade da comunidade

portuária.

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), Autoridade Portuária,

foi criada pelo Governo do Paraná, em 1947, como autarquia responsável por gerir os portos

paranaenses, através do Convênio de Delegação nº 037/2001, celebrado em 11 de dezembro

de 2001, entre o Estado do Paraná e a União, com validade de 25 anos, que vigorará até 1º

janeiro de 2027, com possibilidade de prorrogação e que foi transformada em empresa pública

pelo Decreto nº 11562/2014.

No complexo portuário da APPA, existem 11 (onze) terminais, sendo 01 (um) público

e 10 (dez), entre arrendados e privados, 06 (seis) berços de atracação, com capacidade de

ensilagem de  1.426.500  toneladas  estáticas  e  10  (dez)  ship  loaders,  com  capacidade  de

movimentação variando entre 800 e 1.500 t/h.81.

80 Idem. Ibidem, p. 40.

81 DELIBERADOR,  Lucas Rodrigues (RESUP /UFGD), REIS,  João Gilberto Mendes dos (RESUP/UFGD),
MACHADO, Sivanilza Teixeira Machado (RESUP/UFGD), OLIVEIRA, Rone Vieira Oliveira (RESUP/UFGD).
Análise para eliminação das perdas no transporte de soja. IX Congresso Nacional de Excelência em Gestão.
Disponível em:



Anualmente, observa-se um movimento crescente de veículos de carga, transitando no

município  de  Paranaguá,  tendo  procedências  diversas,  de  todo  o  território  nacional,  em

decorrência da infraestrutura portuária, para despacho e recepção de mercadorias, verificando-

se um imenso tráfego de veículos, dentro do município, que causa impactos diretos ao meio

ambiente e à sociedade da região, cujos cidadãos vulneráveis, convivem com a insuficiência

de segurança pública, insalubridade sanitária e graves riscos ambientais, face aos tipos de

mercadorias transitadas, a seus poluentes e resíduos, que se espalham de forma descontrolada

pela região.

A Autoridade Portuária, por conseguinte, possui um papel fundamental de contribuição

na melhoria  da gestão da cidade e de prevenção,  mitigação e compensação dos impactos

ambientais e urbanísticos.

O pressuposto de uma cidade inteligente é investir em governança inteligente e ética, o

que exige uma rigorosa fiscalização nas empresas que operam, sobretudo aquelas que causam

alto impacto ambiental. Assim, um dos objetivos da recomendação foi justamente exigir da

Autoridade Portuária que verificasse a existência nas empresas dos seguintes documentos, que

deveriam constar  no  Portal  da  Comunidade  Portuária  com suas  devidas  atualizações:  (i)

Certificado  de  Vistoria  em  Estabelecimento  (CVE)  e/ou  Laudo  de  Vistoria  em

Estabelecimento (LVE), expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná;82 (ii) Alvará

de Localização e Funcionamento, emitido pelo Município;83 (iii) Alvará Sanitário, emitido

pelo  Município;84  (iv) Anuência  Municipal  Ambiental;85 (v)  Estudo  de  Impacto  de

Vizinhança (EIV);86  (vi) Licença de Operação87.

Ademais, no que tange especificamente à implementação de projetos inteligentes, a

APPA,  então,  abriu  procedimento  licitatório,  o  pregão  presencial  no  186/2016,  para

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=161. Acesso em: 23.04.2014.
82 Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP).
83 Consoante os termos do Plano Diretor Municipal  (Lei Complementar Municipal nº 60/2007, art.  7º e 9º),
Código  de  Obras  e  Edificações  (Lei  Complementar  nº  67/2007,  art.  4º,  XII),  Código  de  Posturas  (Lei
Complementar nº 68/2007, art. 208), Código Ambiental (Lei Complementar nº 95/2008, art. 271), Lei Municipal
nº 1.912/1995 e Decreto Municipal nº 544/2013.
84 Consoante os termos do Código de Obras e Edificações (Lei nº 67/2007, art. 4º, XIII), Código de Posturas (Lei
nº 68/2007, art. 208), Código de Saúde do Paraná (Lei nº 13.331/2001, artigo 13, XIII) e Lei nº 6.437/1977.
85 Nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997 (arts. 1º, 2º, 8º/10), Resolução SEMA nº 31/1998 (arts.
159/161), Resolução CEMA nº 065/2008, Lei nº 6.938/81 (art. 9º, IV) e Lei Complementar nº 140/2011 (art. 2º e
7º).
86 Nos termos do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001, arts. 4º, 36 e 37), Lei Municipal nº 2.822/2007
e Decreto Municipal nº 544/2013 (art. 16).
87 Concedida pelo IBAMA e/ou IAP,  nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997 (arts.  1º,  2º,  8º/10),
Resolução SEMA nº 31/1998 (arts. 159/161), Resolução CEMA nº 065/2008, Lei nº 6.938/81 (art. 9º, IV) e Lei
Complementar nº 140/2011 (art. 2º e 7º).

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=161


contratação de empresa especializada para o fornecimento e implantação de solução de OCR

(Optical  Character  Recognition),  automação  das  vias  de  acesso  (cancelas,  displays

alfanuméricos,  semáforos)  aos  recintos  alfandegados  da  APPA,  antenas  leitoras  de

dispositivos RFID (Radio-Frequency Identification) para atendimento do Programa Nacional

de  Identificação (Brasil  ID),  incluindo toda a  infraestrutura elétrica  e  lógica,  manutenção

preventiva e corretiva, treinamento, assistência e suporte técnico durante o prazo de vigência

do contrato.

O objetivo  é  a  implantação  de  um sistema de  monitoramento  de  caminhões,  cuja

tecnologia  possibilite  a  organização  do  fluxo  dos  veículos,  o  aumento  da  segurança  e  a

redução do impacto na cidade. O sistema exige a instalação de antenas, com tecnologia de

Radio-Frequency IDentification (RFID) e o tagueamento (etiquetas) dos veículos que fazem o

transporte dos produtos dos armazéns ao cais do porto.

Este projeto é piloto de tecnificação de portos no Brasil e visa trazer benefícios como a

diminuição do ciclo do tempo da descarga,  aumento do número de viagens do caminhão,

melhoria do controle e da confiabilidade dessa cadeia. O projeto, contudo, exige colaboração

das cooperativas de transporte e transportadoras para colocação de etiquetas (tags) no para-

brisa dos caminhões, utilizando-se de material indestrutível, que impossibilita a adulteração.

As antenas, por sua vez, devem ser instaladas no acesso e na saída ao cais, nos funis e nos

armazéns da retaguarda, que recebem a carga.

Desta forma, a Autoridade Portuária pode organizar o fluxo de caminhões por saber a

sua localização exata, o que permite a redução do tempo na fila de entrada e saída do porto, o

que congestiona a cidade. Posteriormente, deve-se desenhar uma  plataforma modelo sobre

rastreamento e controle na descarga de produtos, o que melhora a operação do porto, reduz o

tempo e o impacto negativo na mobilidade municipal. O projeto, contudo, exige a atuação

ética da comunidade portuária e a colaboração de todos aqueles que possuem negócios ou

trabalho no porto, para sua adequada implementação e fiscalização. 

2.3.2. O Programa Brasil ID

A  Lei  Complementar  nº  121/2006  criou  o  Sistema  Nacional  de  Prevenção,

Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, a partir do qual se verificou

a possibilidade de utilização de tecnologia para o controle  mais  eficiente  destes aspectos,

padronizada e aprovada, junto a órgãos governamentais, que buscam a efetiva fiscalização do



movimento  de  cargas,  bem como  uma  melhor  gestão  e  controle  do  tráfego  de  veículos,

propiciando  a  agilidade  dos  processos  logísticos,  reduzindo  os  tempos  de  espera,  carga,

transporte  e  descarga  de  mercadorias  e  os  custos  operacionais,  bem  como  ampliando  a

fiscalização pública.

O  Sistema  de  Identificação,  Rastreamento  e  Autenticação  de  Mercadorias,

denominado  Brasil-ID, foi instituído através do Convênio ICMS no  12/2013, publicado no

DOU de 5 de Abril de 2013, e do acordo de cooperação técnica, firmado em 31 de agosto de

2009, entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Receita Federal e os Estados da União,

por intermédio de suas Secretarias de Fazenda, que se baseia no emprego da tecnologia de

Identificação por Radiofreqüência (RFID), e outras acessórias integradas para realizar, dentro

de  um  padrão  único,  a  Identificação,  Rastreamento  e  Autenticação  de  mercadorias  em

produção e circulação pelo país,  projeto coordenado pelo Centro de Pesquisas  Avançadas

Wernher von Braun, em conjunto com o ENCAT.

Firmou-se,  então, o  Convênio  ICMS  no  12/2013,  que  implementou  o  Sistema  de

Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias, ou Sistema Brasil-ID, criado com

a  finalidade  de  desenvolver  e  implantar  uma  infraestrutura  tecnológica  que  garanta  a

identificação, o rastreamento e a autenticação de mercadorias em circulação no país, com o

intuito de padronizar, unificar, integrar, simplificar, desburocratizar e acelerar o processo de

produção, logística e de fiscalização de mercadorias.

O objetivo do sistema é desenvolver e implantar uma infraestrutura tecnológica de

hardware e software, que garanta a identificação, rastreamento e autenticação de mercadorias

produzidas e em circulação pelo Brasil, com a utilização de chips RFID, visando padronizar,

unificar,  interagir,  integrar,  simplificar,  desburocratizar e acelerar o processo de produção,

logística e de fiscalização de mercadorias pelo País.

Os  objetivos  específicos  do  sistema  são:  (i) racionalizar  e  agilizar,  no  âmbito  do

governo, os procedimentos de auditoria e fiscalização de tributos, mercadorias e prestação de

serviços;  (ii) propiciar, no âmbito das empresas, redução significativa de custos e melhoria

nos processos de produção, armazenagem, distribuição e logística;  (iii) propiciar, no âmbito

do governo, maior controle da industrialização, comercialização, circulação de mercadorias e

prestação  de  serviços,  no  intuito  de  reduzir  significativamente  a  sonegação  fiscal,  o

contrabando,  o  descaminho,  a  falsificação  e  furto  de  mercadorias  no  País,  favorecendo,

portanto, a um ambiente de concorrência leal;  (iv) criar um sistema nacional de gestão do



Brasil-ID  (Back-Office)  que  interaja  e  integre  aos  sistemas  do  governo  e  empresas  que

poderão demandar ou prover recursos próprios; (v) especificar, analisar, projetar, dimensionar

e desenvolver softwares básicos de gestão nacional e centralizada de dados e transações do

Brasil-ID a ser gerenciado pelo governo através  de uma entidade designada para tal; (vi)

desenvolver soluções de integração de sistemas (middleware) que possibilitará incorporar, de

forma automática, os diversos sistemas de informação que irão interagir com os sistemas do

Brasil-ID, como, por exemplo, a interface de comunicação com os sistemas da Nota Fiscal

Eletrônica; (vii) especificar, projetar e implantar infraestrutura tecnológica para as Secretarias

de Fazenda e Receita Federal para integração com o Brasil-ID;  (viii) especificar, projetar e

desenvolver softwares especializados para a integração, gestão e geração de dados e controles

inteligentes  que  garantam uma  célere  e  eficaz  fiscalização  nos  postos  fiscais,  comandos

volantes  e  auditorias  nas  empresas  a  partir  das  interações  ocorridas  entre  os  sistemas

estruturantes dos Estados e o Brasil-ID; (ix) regulamentar para todo território nacional o uso

da tecnologia RFID, visando atender as demandas do segmento de governo e empresarial; (x)

desenvolver sistemas de informação com interface web com diferentes níveis de permissão

para garantir acessos restritos a diferentes tipos de informações;  (xi)  adquirir, desenvolver e

implementar toda a infraestrutura tecnológica, para completa operacionalização do Brasil-ID,

incluindo servidores, leitores de tags RFID, sensores e atuadores para os postos fiscais, dentre

outros.

Publicou-se a  Nota  Técnica  nº  2013/001,  sobre  especificações  do  Sistema  de

Identificação,  Rastreamento  e  Autenticação  de  Mercadorias  e  os  tipos  de  transponders

componentes  do  Brasil  ID:  (i) Cartão  de  Documentos  Fiscais  Eletrônico  (CDF-e);  (ii)

Identificador de Embalagem de Transporte Eletrônico (IET-e);  (iii) Identificador de Veículo

de Carga Eletrônico (IVC-e);  (iv) Lacre de Transporte de Carga Eletrônico (LTC-e) e (v)

Identificador de Produto Eletrônico (IP-e).

Em  síntese,  o  programa,  ao  aliar  tecnologia,  mobilidade  e  administração  fiscal

corrobora os  princípios da eficiência, publicidade e transparência (art. 37, da Constituição

Federal), ao observar a necessidade de melhorias nos processos de planejamento, controle e

fiscalização das operações portuárias e da melhoria da qualidade dos dados e informações

prestadas pelos operadores portuários (Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011).88

88 Brasil ID. Disponível em: http://www.brasil-id.org.br/index.php/home. Acesso em: 15.12.2016.



2.3.3. PMO em Foz do Iguaçu

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu organizou um Escritório de Gerenciamento

de Projetos que administra informações estratégicas das diferentes secretarias do município,

tendo como escopo contribuir com o planejamento, execução e monitoramento dos projetos

estratégicos municipais, por intermédio de uma estrutura matricial, que visa a melhor aloca-

ção de recursos para prestação dos serviços públicos.

Implantou-se um sistema de gestão em três frentes: (i) gestão de receitas (IPTU, ISS,

ITBI, dívida ativa e reestruturação de processos de trabalho); (ii) gestão de pessoas (despesas

correntes das secretarias, restruturação do processo de compras e custo da saúde) e (iii) gestão

de programas estruturantes (escritório de projetos, capacitação da equipe, estruturação da

carteira de projetos, e Plano de Carreira da Educação).

Criou-se ainda um Comitê de Liderança (Prefeito, Vice, Coordenador do Programa e

Secretários), Coordenação Executiva do Programa (Coordenador do Programa e Líderes das

Frentes) e Estrutura Operacional das Frentes (Líderes das Frentes e Equipes Designadas), com

reuniões mensais para a avaliação dos trabalhos. Segundo o mapa estratégico 2014-2017, a

Prefeitura possui as seguintes metas/objetivos: (i) perspectiva do cidadão (qualidade de vida;

desenvolvimento social; mobilidade, segurança e habitação);  (ii) perspectiva da cidade (de-

senvolvimento econômico e urbanístico; meio ambiente e agricultura; turismo e cultura); (iii)

perspectiva da prefeitura (modernização da gestão pública). Em síntese, estudou-se a LOA

2014, separou-se as ações rotinas (custos) de ações projetos (investimentos) e mistas (custeio

e investimento).

Na sequência, as ações foram desdobradas em projetos, conforme o orçamento. Após,

os projetos foram registrados em uma carteira de projetos, com suas informações (nome, justi-

ficativa, meta, custo, origem do recurso financeiro, informações do convênio, duração, secre-

taria, objetivo estratégico vinculado, líder do projeto e outra informação sobre seu escopo),89

visando a melhoria da eficácia, efetividade de eficiência da gestão pública.

Em síntese, o objetivo é qualificar a gestão para obter melhores resultados, com os se-

guintes ganhos qualitativos: minimizar os riscos de entrega do Plano de Governo; implemen-

tar um modelo de gestão das estratégias, receitas e despesas utilizadas pelas principais organi-

zações públicas; capacitar a equipe da prefeitura; qualificar o gasto; reduzir a evasão de recei-

89 BIESEK, Ana Solange. Indicadores dos ativos intangíveis na gestão de portfólio projetos e processo.  Mundo

Project Management. Ano 12, no 67, fev e mar, 2016, p. 31-32.



tas; melhorar os processos de trabalho; implementar sistemas de controle; reestruturar o siste-

ma de compras; aplicar melhor os recursos da saúde e educação; aumentar a capacidade de in-

vestir; dar uma resposta positiva para sociedade e reforçar a imagem política, com apresenta-

ção do case em foros regionais e nacionais.90

Na esteira do trabalho conduzido em Foz do Iguaçu e tendo em vista as discussões

acerca da Revisão do Plano Diretor de 2017, o Ministério Público do Paraná firmou termo de

ajustamento de conduta com  o Município de Paranaguá com o objetivo de organizar a revisão

do Plano Diretor e a  sua interligação com o planejamento estratégico municipal.

Neste espectro, o Município comprometeu-se a implantar e manter para uso contínuo e

permanente, o Sistema de Informações Geográficas Municipais de Paranaguá (SIG Parana-

guá)91, assim entendido como a principal base de dados georreferenciados para a Gestão Pú-

blica Municipal, nos termos da Portaria no  511/2009, do Ministério das Cidades, e contendo,

no mínimo, arquivos shapefiles (dados espaciais vetoriais e alfanuméricos), imagens de satéli-

te, e aerofotos, e outros geodados de interesse, dos referidos temas de interesse público e Ges-

tão Eletrônica de Documentos (GED):

(i) área fundiária: cadastro dos locais de população de baixa renda com imóveis em

situação irregular, para uma possível gravação de ZEIS - zona especial de interesse social,

com vistas à regularização fundiária, observando-se a legislação ambiental, fundiária e urba-

nística, e a regularidade de propriedade, posse e matrículas;

(ii) área ambiental: água, captação, manancial e rios; hidrografia e hidrologia; biodi-

versidade, fauna e flora; áreas de preservação permanente, áreas de proteção ambiental, áreas

úmidas, mangue/manguezal, Mata Atlântica, restinga e reserva legal; geomorfologia (relevo),

topografia, solo e subsolo; unidades de conservação e planos de manejo; áreas de risco, áreas

degradadas, áreas irregularmente ocupadas, áreas de interesse social e loteamentos; porto e

dragagem; mineração; agricultura, pecuária, aquicultura, maricultura, caranguejo e pesca; Pla-

no de Maricultura;  Plano/programa de recuperação ambiental dos corpos d`água e canais de

navegação e suas margens; Plano/programa de adequação de áreas de superfície impermeabi-

lizadas; Plano/programa de requalificação do espaço público nas zonas de interesse turístico;

Plano/programa de recuperação de áreas degradadas; áreas de influência de marés; ZEE; ge-

renciamento costeiro (Plano Nacional e Estadual  de Gerenciamento Costeiro);  saneamento

90 Idem. Ibidem, p. 31.

91 Lei no. 060/2007, artigos 124 a 127.



(Planos/Estudos de Saneamento, Efluentes Líquidos, Resíduos Sólidos, Recursos Hídricos e

Emissões  Atmosféricas),  arborização  urbana  (Plano  Municipal  de  Arborização  Urbana)  e

Mata Atlântica (Plano Municipal da Mata Atlântica); informações de EIA/RIMA e EIV/RIV;

auditoria e monitoramento ambiental das empresas, etc;

(iii) sistema de mobilidade e transporte: logística, transporte público, sistema viário

e Planos de Mobilidade;

(iv) área patrimonial: licitações; recursos humanos; tributos e dívida ativa;

(v) área de licenciamento: termos de compromisso, anuências ambientais; autos de

infração; licenças de construção, demolição, localização e funcionamento e sanitária;

(vi) área documental: informações das Recomendações Administrativas e Termos de

Ajustamento de Conduta do Ministério Público e Ações Judiciais em que o Município conste

como parte ou interessado.

Determinou-se que o Sistema Municipal de Informações Geográficas deve disponibili-

zar  publicamente  as  informações,  via  web, incluindo mapas,  imagens,  aerofotos,  arquivos

shapefiles, entre outros, e tendo como objetivos (i) produzir e sistematizar informações públi-

cas, evitando a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos; (ii) controlar e monito-

rar o uso e ocupação do solo municipal;  (iii)  alimentar e facilitar a integração de sistemas e

mecanismos setoriais (viário e transporte, tributário, conservação, preservação e recuperação

ambiental, bens sociais e ambientais e outros), garantindo o registro das informações produzi-

das, (iv) auxiliar nos processos de licenciamento integrado (ambiental, sanitário, urbanístico e

de segurança) e (v) difundir as informações públicas.

O termo de ajustamento de conduta prevê ainda a criação de  Setor de Planejamento

Estratégico para atuar como Escritório de Projetos (Project Management Office – PMO) do

Município de Paranaguá e gerenciar o planejamento estratégico e as informações das diferen-

tes secretarias do município, tendo como escopo contribuir com o planejamento, execução,

controle e monitoramento dos projetos estratégicos municipais, por intermédio de uma estru-

tura matricial, que vise à melhor alocação de recursos para prestação dos serviços públicos, ao

menos, em quatro segmentos: (i) gestão de receitas (IPTU, ISS, ITBI, dívida ativa, multas, li-

cenças, alvarás, autorizações e reestruturação de processos de trabalho); (ii) gestão de pessoas

(despesas correntes das secretarias, reestruturação do processo de compras e custos, capacita-

ção da equipe e plano de carreira); (iii) gestão de geoinformações e (iv) gestão de projetos es-

tratégicos, visando à melhoria da eficácia, efetividade e eficiência da gestão pública.



2.3.4. Porto Maravilha

Na cidade do Rio de Janeiro, um trabalho realizado pelo Município e pela empresa

Cisco,  apresentou uma  plataforma  tecnológica  instalada  no  Porto  Maravilha  que  visa

transformar a região em um laboratório urbano vivo e um bairro digitalizado. A plataforma

conectada,  agrega  15 soluções  urbanas  inteligentes  e  permite  a  experimentação de novos

serviços,  incluindo  aqueles  desenvolvidos  por  cidadãos  e  startups,  o  que  fomenta  o

empreendedorismo e a inovação social e proporciona a conexão mais segura para agentes

públicos, como a Guarda Municipal.92

Após  18 meses  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  a  Cisco  e  a  Prefeitura  do Rio  de

Janeiro apresentam a plataforma tecnológica, instalada no Porto Maravilha, como parte do

Programa  de  Inovação  Urbana  da  Cisco,  entregue  já  agregando  15  soluções  urbanas

inteligentes e a implementação de novos serviços com agilidade, pelos visitantes, incluindo os

criados pelos próprios cidadãos e startups, fomentando o empreendedorismo e a inovação

social, além de criar a conexão segura para agentes do governo operarem na região, como a

Guarda Municipal.

Os  serviços  e  aplicativos  têm  por  foco  mobilidade,  colaboração,  turismo,  meio

ambiente,  acessibilidade,  fomento  à  inovação  e  planejamento  urbano,  viabilizada  pela

instalação de uma rede Wi-Fi urbana pública (100 mil m2), um datacenter e uma plataforma

colaborativa  para  conectar  governo,  cidadãos  e  visitantes,  que  visa  melhorar  a  operação

urbana através da inovação. Estes serviços conectam as pessoas aos espaços, à comunidade e

ao governo.93

Neste  projeto,  foram criados  quatro  quiosques  interativos,  instalados  pela  empresa

Cisco,  em  locais  estratégicos  do  Porto  Maravilha,  proporcionando  uma  maior  rede  de

informações como localização das principais atrações, mobilidade, serviços públicos, agenda

cultural, entre outras. Foi criado ainda o “Guia do Porto” que destaca as rotas acessíveis na

região, através dos dados fornecidos pela startup Livrit, uma das ganhadoras do Desafio Cisco

de Inovação Urbana. Estruturou-se, também, um posto avançado de atendimento, “Rio City

Info”, que conecta as informações com uma central especializada de atendimento da RIOTUR

92 CISCO. “Cisco e Prefeitura do RJ transformam Porto Maravilha em exemplo de bairro mais conectado,
inteligente  e  humano”.  Disponível  em:  http://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/never-better/assets/pdf/core-
networking.PDF. Acesso em: 15.12.16.
93 Idem. Ibidem.



e por intermédio da solução “Cisco Remote Expert”,  as pessoas podem interagir  e  trocar

informações com agentes da RIOTUR.

Criou-se,  também  uma  parceria  com  o  “Museu  do  Amanhã”,  com  o  programa

“DataSensing:  Experiências  em Internet  das  Coisas  (IoT)”,  que  visa  permitir  que  artistas

digitais, bem como desenvolvedores de aplicativos, engenheiros, estudantes, pesquisadores e

outros profissionais possam acessar à plataforma conectada da Cisco no Porto Maravilha, com

dados, que podem ser coletados, em tempo real.

A  região  conta  ainda  com  28  bueiros,  que  foram  equipados,  com  sensores

volumétricos da NetSensors conectados ao sistema de monitoramento do Centro de Comando

e  Controle  do  Porto  Maravilha.  O  projeto  dispõe  também de   mais  de  21  km de  rotas

acessíveis disponíveis nos quiosques interativos e mapeadas pelo aplicativo da Livrit, voltado,

por seu turno, para cidadãos com mobilidade reduzida e de dois sistemas de áudio/vídeo de

vigilância da “Audio Alerta” instalados e atuando na detecção de sons incomuns e envio de

alertas  para  a  Centro  de  Comando  e  Controle  do  Porto  Maravilha.  Criou-se  também  a

plataforma de interação geosocial da “Nearbee”, em que pessoas próximas, mesmo que não se

conheçam, possam interagir e auxiliar-se mutuamente.94 

A rede Wi-Fi Porto conta com ferramentas de análise de presença (Analytics) que

fornece  informações  acerca  do  fluxo  e  concentração  de  pessoas,  bem  como  dados

demográficos dos usuários. Há ainda sete estações de sensoriamento ambiental, com 11 tipos

de sensores, alimentados por energia solar, que informarão ao Centro de Operações do Rio,

em tempo real, os dados ambientais da região. Apresentou-se também a Unidade Móvel COR

(UM-COR), uma solução de tecnologia inovadora para atuar em situações de emergências e

em grandes eventos.95

2.3.5. Smart Cities PMO

O texto apresentou a dialética entre a cidade real insustentável e a cidade inteligente,

que pode ser construída como forma de melhor articulação interinstitucional, melhoria da par-

ticipação popular e utilização dos benefícios da tecnologia para o aumento da qualidade de

vida dos cidadãos. As políticas públicas são geridas pelo Estado que, por sua vez, deve condu-

zir sua atuação através das leis e planos orçamentários.

94 Idem. Ibidem.

95 Idem. Ibidem.



No entanto, são inúmeras as demandas locais e muitas delas se reproduzem regional-

mente. O governo estadual e federal, bem como instituições internacionais dispõem de linhas

de crédito que podem ser acessadas pelos governos municipais. No entanto, a adequada exe-

cução do orçamento e a captação de crédito exige a escolha dos programas e projetos, o seu

planejamento, execução e prestação de contas.

Neste sentido, propõe-se a criação de um Escritório de Projetos (PMO) para imple-

mentação de projetos de Smart Cities, cujos objetivos são: (i) fornecer as condições tecnológi-

cas da cidade; (ii) dar suporte às cidades para se envolver como uma cidade inteligente e com-

partilhar necessidades e interesses; (iii) catalogar e viabilizar soluções tecnológicas; (iv) asse-

gurar reconhecimento nacional e internacional; (v) assegurar a sustentabilidade das iniciativas

inteligentes;  (vi) articular as entidades públicas e privadas; (vii)  encorajar e engajar negócios

e (viii) divulgar os projetos.

Desta forma, o Escritório de Projetos de Cidades Sustentáveis e Inteligentes, embora

gerido pelo Poder Público, regional ou municipal, tem como substrato a articulação entre ins-

tituições do governo e da sociedade civil.

A fonte dos recursos e dos projetos poderia vir de investimentos públicos e privados,

bem como a partir de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias dos licenciamentos

ambientais e urbanísticos. Nada impede, contudo, a estruturação do escritório por uma organi-

zação da sociedade civil, que trabalharia em parceria com o Poder Público. Em razão do esco-

po, do interesse e dos recursos públicos, o trabalho seria fiscalizado pelo Ministério Público e

Tribunal de Contas.

O escritório precisaria contar com uma Secretaria e uma equipe fixa mínima de traba-

lho, com contratações de recursos humanos variando de acordo com os projetos a serem de-

senvolvidos. Indispensável o desenho, estruturação e aquisição de uma plataforma padroniza-

da tecnológica de planejamento, monitoramento, condução, controle e integração das ativida-

des necessárias ao alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

No caso do litoral paranaense, o escritório poderia ser localizado no Município de Pa-

ranaguá, em razão de sua confluência regional e gerido pelo próprio município, ou regional-

mente, pelo  pool dos Municípios ou pela Autoridade Portuária, especialmente por conta do

imenso impacto da atividade portuária na região costeira e da necessidade de união de esfor-

ços da comunidade empresarial portuária para melhoria das cidades, tendo em vista a assime-

tria entre o PIB per capta gerado, a renda real da sociedade e a péssima qualidade de vida dos



cidadãos. O escritório precisaria desenvolver uma metodologia de gestão de portfólio de pro-

jetos de Smart Cities, articulada pelos Municípios do Litoral do Paraná, com a necessária ca-

pacitação dos recursos humanos. Além disso, indispensável a aquisição de software de geren-

ciamento de projetos utilizados em comum pelos Municípios, uma plataforma de acervo, or-

ganização e transparência dos documentos, projetos e resultados e um painel gerencial de pro-

jetos por meio de ferramenta de Business Intelligence.

Dois blocos de desafios se apresentam, todavia: (i) gestão: a gestão ineficaz, má aloca-

ção de recursos, improbidade administrativa e corrupção, o grande câncer do país e (ii) cultu-

ra: a inexistência da cultura de planejamento e gestão de projetos, nos Municípios do Litoral

do Paraná.

No que tange ao gerenciamento dos projetos: (i) Custo e Aquisições: o escritório pre-

cisaria, ao menos, de uma fonte fixa de recursos financeiros, físicos e humanos, compartilha-

dos entre todos os projetos, administrados por sua estrutura; (ii) Qualidade: a equipe promo-

veria a identificação, desenvolvimento, estruturação e mapeamento de metodologia, melhores

práticas, métricas, padrões uniformes, processos e riscos de gerenciamento de projetos, sobre-

tudo no setor público, voltado para projetos de tecnologia; (iii) Recursos Humanos: a neces-

sária capacitação, orientação técnica, supervisão e treinamento da equipe fixa e da equipe dos

projetos; (iv) Tempo: o monitoramento e a auditoria do cronograma, custo e escopo e dos in-

dicadores de desempenho dos projetos; (v) Integração: a integração com as demais áreas do

governo e com a sociedade civil, inclusive da plataforma de compartilhamento de dados; (vi)

Comunicação: a centralização das informações e coordenação da comunicação do desenvol-

vimento dos projetos, questão destacada no setor público e (vii) Escopo: o alinhamento dos

projetos ao planejamento estratégico a ser desenvolvido pelos Municípios, com auxílio das

demais instituições públicas e da sociedade civil; (viii) Riscos: a previsão e administração dos

riscos é de suma importância, sobretudo em razão dos desafios culturais, da falta de planeja-

mento e da corrupção corrosiva.

O escritório, assim, seria responsável pelo Planejamento Estratégico Regional, desen-

volvimento da metodologia de escolha dos projetos, busca de mecanismos de financiamento

dos projetos, definição de projetos estratégicos regionais e/ou municipais e implementação da

Plataforma BE Smart, com articulação entre negócios (business) e governança ambiental (en-

vironmental governance) inteligente. 



3. CONCLUSÕES

“Ó caminho de vida nunca certo: Que aonde a gente põe sua esperança,
Tenha a vida tão pouca segurança! No mar tanta tormenta, e tanto dano,
Tantas vezes a morte apercebida! Na terra tanta guerra, tanto engano,
Tanta necessidade aborrecida! Onde pode acolher-se um fraco humano,
Onde terá segura a curta vida, Que não se arme, e se indigne o Céu sereno
Contra um bicho da terra tão pequeno?”
(Luiz de Camões. Os Lusíadas, Poema Épico, CVI)

Indagou-se, inicialmente, acerca da possibilidade de se implementar um PMO para o

desenvolvimento de projetos de Smart Cities no Litoral  do Paraná e observou-se diversos

desafios: (i) a inexistência de uma plataforma padronizada de planejamento, monitoramento,

condução,  controle  e  integração  das  atividades  necessárias  ao  alcance  dos  objetivos  de

desenvolvimento sustentável pelos Municípios do Litoral  do Paraná;  (ii) a inexistência de

metodologia de gestão de portfólio de projetos de Smart Cities, articulada pelos Municípios;

(iii) a  inexistência  de  capacitação  dos  recursos  humanos  dos  Municípios  para  a

implementação de um PMO; (iv) a inexistência de um software de gerenciamento de projetos

utilizado pelos Municípios; (v) má gestão e alocação de recursos, improbidade administrativa

e corrupção; (vi) inexistência de uma plataforma de acervo, organização e transparência dos

documentos, projetos e resultados e inexistência de um painel gerencial de projetos por meio

de ferramenta de Business Intelligence; (vii) inexistência da cultura de planejamento e gestão

de projetos, nos Municípios do Litoral do Paraná.

Apesar  da  “montanha”  de  desafios,  a  criação  de  um  PMO  dentro  da  estrutura

organizacional local ou regional do Litoral do Paraná, otimizará o planejamento, a execução e

a fiscalização dos projetos de interesse local, sobretudo da população mais vulnerável, cuja

infraestrutura de saneamento básico e mobilidade é imprescindível para o desenvolvimento

pessoal.

O suporte dos governos municipais e regionais, inclusive dos conselhos paritários, e da

sociedade civil é fundamental para a execução do projeto. Embora os recursos financeiros

sejam um desafio,  a  riqueza  produzida  em Paranaguá,  se  legalmente  utilizada,  aliada  ao

monitoramento  das  condicionantes  dos  licenciamentos  ambientais  e  urbanísticos  tornam

possível  e  exequível  a  implantação  de  um  Escritório  de  Projetos,  o  que,  inclusive,

economizaria  recursos,  pois  se  verifica  o “overlapping” de iniciativas  de diversos  setores

públicos  e  empresariais  e  a  absoluta  ausência  de  uma  memória  tecnológica  capaz  de

armazenar  todo  o  planejamento  e  todos  os  estudos,  relatórios,  planos  e  programas,  já



financiados e realizados no litoral do Paraná. Portanto, ao invés de despender recursos com os

mesmos serviços,  este podem ser rateados entre os diversos entes municipais e regionais,

especialmente considerando o impacto sinérgico dos danos ambientais na Bacia Hidrográfica

Litorânea, desenhada entre a Serra do Mar e a zona costeira.

O  PMO  tem  ainda  uma  função  de  prestar  contas  (accountability)  e  fornecer

transparência  aos  projetos  desenvolvidos,  além,  é  claro,  da  realização  de  auditorias  e

fiscalização pelo Tribunal de Contas e Ministério Público.  Podem contribuir sobremaneira

com  a  melhoria  da  comunicação  e  integração  entre  os  municípios,  o  Comitê  de  Bacia

Hidrográfica  e  os  Conselhos  Regionais,  Conselhos  Municipais  e  Conselhos  Gestores  de

Unidades de Conservação.

O texto tratou, em síntese, da natureza, criação e tipos de Escritório de Projetos, e

mencionou a especificidade do trabalho do setor público, mapeando o setor de Planejamento

no Poder Executivo Federal e nos Estados da Federação e no Ministério Público da União e

dos Estados. Conduziu também a análise do conceito de Smart Cities, como uma tentativa de

tratar a atual insustentabilidade do desenvolvimento das cidades, a perspectiva de visualizar as

metrópoles como potenciais cidades inteligentes e a relação entre Planejamento Estratégico e

Smart Cities. Apontou-se ainda a experiência de projetos de Smart Cities, como (i) a dialética

Porto-Cidade em Paranaguá; (ii) o Programa Brasil ID; (iii) o PMO em Foz do Iguaçu e (iv) o

Porto  Maravilha,  no  Rio  de  Janeiro.  Por  fim,  traduziu-se  a  ideia  central  do  trabalho  de

desenvolvimento de um Smart Cities PMO.

Conclui-se,  portanto,  respondendo  a  pergunta-problema que,  sim,  é  possível  a

implementação de um Escritório de Projetos – PMO, para o desenvolvimento de projetos de

Smart Cities, no Litoral do Paraná, desde que enveredada a união de esforços institucionais,

organizando-se  a  sociedade  civil,  as  organizações  não  governamentais,  a  comunidade

empresarial e acadêmica, bem como percebendo-se as necessidades da população, inclusive

das comunidades tradicionais e tribos indígenas e adotando-se uma postura ética de combate à

corrupção. 
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